
 

 
 

 
Kære medlem .

TØR DU SE STJERNERNE I ØJNENE?

Det står nu stjerneklart, at 'Le Grand Depart' for Tour De France officielt vil blive skudt igang på
Stændertorvet lørdag den 2. juli 2022! Vi bliver rigtig mange, der både må stå på tæer og strække hals,
hvis vi vil have et glimt, når verdenseliten gør klar til start i hjertet af Roskilde, men der er også en anden
mulighed! Du kan nemlig nu erstatte bageste række med en VIP-plads på en særlig tribune, hvorfra du
kan opleve starten på den helt store klinge - og se stjernerne i øjnene før det bryder løs! Vil du være med
forrest i feltet, når startskuddet lyder, så klik ind på billedet nedenfor og læs mere om muligheden for en
VIP-oplevelse den 2. juli 2022!

Der er også fart over feltet for VIRKSOMHEDSGUIDEN i Roskilde, som vi annoncerede sidste fredag.
Telefonerne bimler og bamler med spørgsmål om formater, tekst og krav til visuelt materiale og det er en
fornøjelse, at så mange allerede har meldt sig på banen. Men der er plads til mere end mange - der er
plads til alle! Guiden udkommer ved juletid og annoncering er som nævnt at betragte som en gave til
betalende medlemmer af Erhvervsforum. Men alle lokale virksomheder er velkomne, så få alle
oplysninger om betingelser og praktik for VIRKSOMHEDSGUIDEN ved at trykke på billedet nedenfor!

Vi oplever heldigvis ikke p.t. i Roskilde nævneværdige udbrud af Corona, men alligevel strammes
forholdsreglerne for brug af mundbind i offentlige transportmidler og andre sammenhænge, hvor folk
færdes sammen i større antal. Hvis du som virksomhed har brug for et større antal mundbund fx til
arrangementer eller til dine ansatte, kan der opleves mange begrænsninger på det antal du kan købe i
den almindelige handel. Derfor synes vi det er på sin plads at annoncere, at Torben Pedersen fra
STATUR har indkøbt et stort parti mundbind, der sælges på fordelagtige vilkår og i det for dig nødvendige
antal (så længe lager haves). Læs mere om på linket bag billedet nedenfor!

Hos Erhvervsforum tilbyder vi i øvrigt gratis mundbind til vore arrangementer, hvor vi snart går ind i
sæsonens 2. etape med fortsat fokus på netværk, kurser og fyraftensmøder med spændende oplæg fra
driftige iværksættere, der selv har taget hele 'Touren'. Du kan sikre dig både inspiration og en gratis plads
på første række ved at klikke på de enkelte billeder nedenfor under AKTIVITETER!

TEAM ERHVERVSFORUM
 



Læs om arrangement her : Eksklusiv VIP-OPLEVELSER
Læs mere om prisen for arrangement : Pris VIP-pakke
 

 

 

 

 

https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/08/EFRvipAnnonceRoskilde1.pdf
https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/08/EFRvipAnnonceRoskilde1.pdf
https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/08/EFRvipAnnonceRoskilde1.pdf
https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/08/EFRvipAnnonceRoskilde1.pdf
https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/08/EFRVIPHospitality-pakke_Roskilde-2022.pdf
https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/08/EFRVIPHospitality-pakke_Roskilde-2022.pdf
https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/08/EFRVIPHospitality-pakke_Roskilde-2022.pdf
https://erhvervsforum.biz/virksomhedsguide-i-roskilde/
https://erhvervsforum.biz/wp-content/uploads/2020/08/mundbind.pdf
http://erhvervsforum.biz/aktiviteter/aktiviteskalender/
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/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-raadgiveren-i-salgsrollen-workshop-modul-1/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/medlemsnetvaerksmoede-show-roskilde-kongrescenter/
https://erhvervsforum.biz/event/live-workshop-innovativ-idegenerering-skab-nye-muligheder-efter-corona/


 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

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

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

info@erhvervsforum.biz
 

 

https://erhvervsforum.biz/event/succes-ved-et-tilfaelde/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-raadgiveren-i-salgsrollen-workshop-modul-2/
https://erhvervsforum.biz/event/medlemsnetvaerksmoede-roskilde-universitet/
https://www.facebook.com/erhvervsforumroskilde/?jazoest=2651001201159045105854812178115744955106814882122811017372787967811187470112811031075311478985
http://www.erhvervsforum.biz
mailto:info@erhvervsforum.biz


 
Afmeld Nyhedsbrev

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

