
 

 
 

 
Kære medlem .

VIL DU LUKKE OP FOR DIN ALLERFINESTE TÆNKNING?
Så kommer der igen lidt støj herfra, og det skal i dag bl.a. handle om, hvordan vi får ro til fordybelse i en
verden fyldt med forstyrrelser! Dette er fokusområdet i en helt ny bog, KONTORKOMA, skrevet af Pia
Hauge, der har fordybet sig i, hvordan bl.a. storrumskontorer og digital tilgængelighed truer vores evne til
at levere kvalitet og arbejde effektivt! Fordybelse er vor tids superevne, og får vi ikke fred til det, så
nedsætter vi hjernens tænkekraft, bliver stressede og løber tør for gode ideer. Desværre er det ironisk
nok de funktioner i hjernen, vi er allermest afhængige af arbejdsmæssigt, der lukkes ned først. Omvendt,
når vi fordyber os i arbejdet, lukker vi op for vores allerfineste tænkning og kreativiteten kan få lov at
blomstre igen.  Den gode nyhed er at fordybelse ikke er så svært endda og det har vi inviteret Pia Hauge
til at fortælle nærmere om ved et fyraftensmøde den 3. november (save the date). Nedenfor kan du læse
mere om Pia, der i denne uge bydes velkommen som nyt medlem.

Det er med garanti heller ikke i støjende omgivelser, at serieværksætter Jon Kafling Wichmann fra IOT
Fabrikken i Svogerslev har undfanget ideerne til hverken betalingsløsningen DIBS, eSmiley eller hans
nuværende baby RoomAlyzer - der udover indeklima i øvrigt også kan måle støj på arbejdspladsen!
Hvordan ideerne så opstår og succesfuldt føres ud i livet, vil Jon fortælle om til fyraftensmøde den 8.
oktober, hvor der stilles skarpt på at lytte til kunderne, sætte holdet og så ellers være klar til det lange
seje træk! Dette er relevant for alle, der har en virksomhed eller en ide, men lige mangler sidste
ingrediens i formlen for at komme helt udover rampen. Vi har kaldt mødet 'Succes ved et tilfælde', og det
er nøje planlagt til som altid at blive en stille og rolig kombination af et inspirerende oplæg og tid til
netværk. Klik på billedet og meld dig nedenfor!

Du kan også give dig selv et par timer til fordybelse og få nye vinkler på din forretning, når Jørgen S.
Lauritsen, Optimax, den 1. oktober leverer workshoppen 'Innovativ Idegenerering'. Vi holder hovedet
koldt og kreativiteten varm, når din virksomheds styrker og svagheder sættes i nye perspektiver, og giver
adgang til den allerfineste tænkning for at omsætte ideer til indtjening! Workshoppen er åben for alle
iværksættere og etablerede virksomheder, der har brug for at genbesøge deres kerneforretning uden
forstyrrelser fra den daglige drift. Tilmelding er åben ved klik på billedet nedenfor.

Vi ønsker alle god arbejdsro - og vi ses derude!

TEAM ERHVERVSFORUM
 



 

 

 

 

 

Home Erhverv bliver en del af

https://erhvervsforum.biz/event/fyraftensmoede-kontorkoma-fra-stoej-til-fordybelse-i-dit-arbejde/
https://erhvervsforum.biz/event/succes-ved-et-tilfaelde/
https://erhvervsforum.biz/event/live-workshop-innovativ-idegenerering-skab-nye-muligheder-efter-corona/


tyske Engel & Völkers
Home Erhverv v/Hans Tønder er per 1. september
blevet en del af tyske koncern Engel & Völkers, der
er grundlagt i 1977 og opererer i over 30 lande på
fire kontinenter. Virksomheden har over 800
forretninger i verden og beskæftiger ca. 12.000
medarbejdere. Engel & Völkers er en af verdens
førende service-virksomheder, og er specialiseret i
mæglervirksomhed af premium-ejendomme,
erhvervsejendomme, lystbåde og fly. I Danmark har
virksomheden nu 7 forretninger, hvor man som
erhvervsmæglere arbejder med salg, udlejning,
vurdering og rådgivning inden for alle typer
erhvervsejendomme, erhvervslokaler,
erhvervslejemål og investeringsejendomme. I den
nye virksomhedsstruktur er der således nu adgang til
et stort internationalt netværk af både investorer og
virksomheder. Der fortsat kun behov for at være i
kontakt med en mægler uanset dit behov, og det vil
fortsat være Hans Tønder, der passer forretningen
på Københavnsvej, og han kan nås på:
hans.tonder@engelvoelkers.com - Mobile: +45 40
30 62 33 - www.engelvoelkers.com
 

 

Velkommen til nyt medlem - PIA
HAUGE, Rådgiver, forfatter og
foredragsholder
Pia Hauge er specialiseret rådgiver i personlig
performance, mental sundhed og store
organisationsudviklingsprocesser. I sin helt dugfriske
bog 'KONTORKOMA' (udgivet 1. september, omtalt
ovenfor) sætter hun bl.a. fokus på, hvordan støj og
forstyrrelser negativt kan påvirke hjernekraft,
kreativitet og effektivt på arbejdspladsen, ikke mindst
i storrumskontorer. Pia er optaget af, hvordan
arbejdsmæssig fordybelse i praksis kan give os
kreativiteten og effektiviteten tilbage - ikke som en
luksus for medarbejderne, men som en
nødvendighed for virksomhedens overlevelse og
vækst. Pia er tidligere chefrådgiver i DR, ekstern
lektor på Københavns Universitet og
ledelseskonsulent hos Advice, og står bag DR's
talentprogram DR Akademi og DR Hjernestarter. Pia
glæder sig til at hilse på jer alle i netværket, og kan
læse mere her og kontakte hende på:
https://www.piahauge.dk/kontorkoma-bogen -
haugepia@gmail.com - mobil 22 97 31 08
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IværksætterDanmark & Erhvervshusene lancerer et online forløb
Er du et kommende geni indenfor regnskab, bogføring og virksomhedsøkonomi, så har du muligheden for at få
både de praktiske færdigheder og konkrete værktøjer, når IværksætterDanmark & Erhvervshusene nu lancerer
et online forløb i netop disse discipliner! Forløbet foregår på mandage i tidsrummet 19.00-20.30 i perioden 21.
september til den 9. november, og du kan læse mere om forløbet og tilmelde dig på dette link! Vi kommer til at
fortælle jer mere om IværksætterDanmark snart, da Erhvervsforum er gået i samarbejde med Erhvervshus
Sjælland om at udvikle kommende tilbud i programmet!
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Erhvervsforum Roskilde
Stændertorvet 2, 2. sal
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

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

info@erhvervsforum.biz
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Afmeld Nyhedsbrev
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