
 

 
 

 
Kære medlem .

SÆLGER DIT PRODUKT SIG SELV - ELLER SKAL DU HAVE
TRYK PÅ SALGET?

Så er der gjort klar til at trykke på 'tilmeld' til vort skræddersyede kursusforløb 'Rådgiveren i salgsrollen'
- et særligt tilbud til vore mange rådgivere. Salget er ofte en overset disciplin i rådgiverkredse, fordi vi ikke
ser og føler os som 'den sælgende type', men det kan der laves om på. Som ekspert og rådgiver ligger
din styrke i løsningen af komplicerede opgaver, men før du kan bevise dit værd, skal opgaven i hus. En
rundspørge i vort lokale rådgivermiljø viser entydigt, at man er begyndt at tænke mere i aktivt salg.
Tingene afsætter ikke længere sig selv, og det gælder også for etablerede navne med en fast
kundekreds. Så vi er klar med et tilbud om at lære at gå til kunden med salg for øje - på den gode måde.
Vi kører 3 moduler og kommer i dybden på dette vigtige emne fra 22. september. Kurset er relevant for
alle i en rådgivende rolle med kundekontakt fx revisor, advokat, bankrådgiver, arkitekt, ingeniør,
konsulent, coach m.v. Ingen nævnt, ingen glemt. Tilmelding er åben ved klik på banneret nedenfor.

Erhvervsforum har endnu et godt tilbud til dig, hvor du selv kan komme på tryk og få køberne til at
komme til dig! Vi er ved at søsætte en helt ny virksomhedsguide, der vil præsentere Roskildes
virksomheder på fornemmeste vis, og som vil blive distribueret bredt både i og uden for Roskilde. Planen
er at sikre, at både private og erhverv i en god radius vil få kendskab til de præsenterede virksomheder,
naturligvis med håbet om øget salg til følge. Guiden for virksomheder vil udkomme både som trykt
version i 4000 eksemplarer og som e-bog med yderligere rækkevidde i distributionen. Dette er ikke et
forsøg på salg, for er du medlem af Erhvervsforum får du nemlig 1/2 sides annonce (tekst og billede) som
en gave. Alle øvrige virksomheder i Roskilde ligeledes er velkomne i guiden, dog mod et symbolsk beløb.
Vil du være med til at sætte tryk på Roskilde, ved at få Roskilde på tryk, så kontakt Tina på
info@erhvervsforum.biz

Vil du via data og digitalisering understøtte dit salg via ny indsigt i jeres kunder, så skal du på 'Informatik-
og Datalogi-Digitaliseringscamp' hos RUC! I perioden fra september til december tilbyder grupper af RUC
studerende at arbejde med dit digitaliseringsprojekt, og det er knalddygtige studerende med
værktøjskassen i orden. Relevante projekter kan spænde fra digitale krav til IT-systemer, strategiske
udviklingsplaner, afklaring af data, ny forståelse for og digital håndtering af kunder, bare for at give et par
eksempler. For at komme i betragtning skal du først sælge dit projekt til de studerende gennem en kort
video. Der er mere information og kontaktdetaljer i linket/banner lige nedenfor!

Vi ønsker alle et godt salg - både via direkte kundekontakt, trykte og digitale medier!

TEAM ERHVERVSFORUM

mailto:info@erhvervsforum.biz


 
 

 

 

 

 

 

http://erhvervsforum.biz/aktiviteter/aktiviteskalender/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-raadgiveren-i-salgsrollen-workshop-modul-1/
https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/08/pdf-virksomhedsguide.pdf
https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/08/EFRDatalogi_informatik_RUC-OEL-efter�r-2020_mh-edit.pdf


Holmstrup & Mortensen
Holmstrup & Mortensen er specialiseret i alle former for El-installationer, og gennem deres dygtige
medarbejderstab altid helt fremme med den nyeste viden og teknologi i branchen. Virksomheden har
siden etableringen oplevet en solid vækst, og råder i dag over 12 faglærte teknikere og 12 servicebiler.
Man sætter en ære i at være med til at uddanne fremtidens elektrikere og har således p.t. hele 3 lærlinge
under uddannelse. Mikkel Holmstrup og Benjamin Mortensen håber gennem medlemskabet af
Erhvervsforum at møde flere lokale samarbejdspartnere indenfor projektering af entrepriser, nybyg
generelt og større renoveringsopgaver, og glæder sig til at netværke med alle!

De to herrer har i øvrigt allerede et solidt lokalt fundament, da de som både virksomhed og frivillige i en
årrække har stået for elektriciteten på Roskilde Festival- og således været med til at sikre
hundredetusindevis af tilskuere en driftssikker lys- og lydoplevelse. Vil du også have en god oplevelse
med dit el-projekt, så kontakt gerne:

Benjamin Mortensen, telefon 30584025, e-mail: benjamin@hmri.dk
hjemmeside : hmri.dk
 

 

SERVITIZATION ER INNOVATION OG ØGET OMSÆTNING -
GRATIS KONFERENCE 2. SEPTEMBER
Servitization er integrationen af services og produkter i samlede forretningskoncepter og er allerede en
central, global drivkraft i omstillingen af fremstillingsindustrien. Forskningen peger på, at der er et stort
uforløst økonomisk potentiale for virksomheder i at tænke services ind i deres kerneforretning.
Servitization kan i udgangspunktet antage mange forskellige former, som typisk har det til fælles, at det

http://hmri.dk
mailto:benjamin@hmri.dk
http://hmri.dk
https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/06/Innovationskonference-i-N�stved-2.-september-2020-Roskilde.pdf


er koblingen mellem produktet og services – dvs. den samlede løsning – der er afsættet for
forretningsmodellen. Tesen er at du kan øge din omsætning betydeligt, og med programmet følger gratis
konsulentbistand! Programmet er relevant for veletablerede fremstillingsvirksomheder. Du kan læse mere
og tilmelde dig konferencen i Næstved den 2. september, hvor Erhvervsforum er medarrangør.
Mere info og tilmelding her: Innovationskonference 2. september 2020
 

 

 

 

 

https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/06/Innovationskonference-i-N�stved-2.-september-2020-Roskilde.pdf
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https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/06/Innovationskonference-i-N�stved-2.-september-2020-Roskilde.pdf
https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/06/Innovationskonference-i-N�stved-2.-september-2020-Roskilde.pdf
https://erhvervsforum.biz/event/medlemsnetvaerksmoede-ros-torv-by-morning/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/vil-du-blive-bedre-til-at-vise-dig-frem/
https://erhvervsforum.biz/event/fyraftensmoede-med-netvaerk-og-et-glas-vin/


 

 

 

 

 

https://erhvervsforum.biz/event/workshop-laer-at-tage-endnu-bedre-fotos-med-mobilen-modul-2/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/medlemsnetvaerksmoede-show-roskilde-kongrescenter/
https://erhvervsforum.biz/event/live-workshop-innovativ-idegenerering-skab-nye-muligheder-efter-corona/
https://erhvervsforum.biz/event/succes-ved-et-tilfaelde/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-raadgiveren-i-salgsrollen-workshop-modul-2/


 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Erhvervsforum Roskilde
Stændertorvet 2, 2. sal
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

 
Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00

info@erhvervsforum.biz
 

 

 
Afmeld Nyhedsbrev

https://erhvervsforum.biz/event/medlemsnetvaerksmoede-roskilde-universitet/
https://www.facebook.com/erhvervsforumroskilde/?jazoest=2651001201159045105854812178115744955106814882122811017372787967811187470112811031075311478985
http://www.erhvervsforum.biz
mailto:info@erhvervsforum.biz
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakkcumaomgqaqeqigagoc&wrm=fmeld_yhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakkcumaomgqaqeqigagoc&wrm=fmeld_yhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakkcumaomgqaqeqigagoc&wrm=fmeld_yhedsbrev

