
 

 
 

 
Kære medlem .

BRIAN KRÆVER HANDLING

VI BEDER BARE PÆNT OM DIN MENING
Mens dagene hastigt bliver kortere, nærmer vi os lige så hurtigt afslutningen på vor omfattende
kortlægning af erhvervsklimaet i Roskilde! I dette ambitiøse projekt zoomes ind på en måling af
virksomhedernes tilfredshed bl.a. med kommunes rammevilkår, sagsbehandling og dialogen med
forvaltningen og politikerne. Vi takker alle jer, der har været så venlige at svare på undersøgelsen og vil
rigtigt gerne have de sidste med, så vi kan få det bredest mulige grundlag til at arbejde mod at løfte
niveauet, hvor der skulle være behov for det. Det er nu, at du som virksomhed kan få indflydelse på det
fremtidige serviceniveau i Roskilde, og det går vi stærkt ud fra du gerne vil! Brug derfor gerne et par
minutter til at besvare spørgeskemaet vedr. Erhvervsklimaet i Roskilde, og bliv en del af den fremtidige
løsning! Der er direkte adgang til skemaet via nedenstående link!

Og så er der nyt i en sag, som mange har ventet på! Vi er nemlig nu intet mindre end ægte klar til det
tidligere varslede debatmøde med Brian Mikkelsen, der afholdes i Guldaldersalen den 24. november!
Brian har i sin egenskab af direktør for Dansk Erhverv været en central figur gennem hele Corona-krisen
og har kæmpet for kompensationer til erhvervslivet over en bred kam, og ikke mindst for den bedst
mulige overlevelse for de mest udsatte brancher! Vi får således mulighed for at tappe ind i et
overflødighedshorn af indtryk fra første parket, hvad angår insiderviden om de mange tiltag under Corona
leveret fra både Dansk Erhverv og politisk hold.

Brian vil komme vidt omkring områder som pandemi, recession, velfærd, globalisering og klimakrise, der
alle er en del af tidens forandringer og som kan vende op og ned på den eksisterende verdensorden. Og
dermed naturligvis også på vilkårene det danske samfund. Brian har en klar besked med til Roskilde den
24. november, nemlig det er fint at have en masse holdninger til foranstående, men at det ikke rigtigt
rykker ved regnestykket - der sker kun noget hvis vi handler!

Der er mere information og mulighed for tilmelding ved at klikke på billedet af Brian nedenfor - og dette
(eller udfyldelse af vores undersøgelse af det lokale erhvervsklima) kunne jo så meget vel være din
næste handling! Det håber vi i alle tilfælde!
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Anne Anthon Andersen - Journalist, kommunikatør og underviser
Fortællingen er Anne Anthon Andersens stærkeste værktøj. Om det gælder journalistiske portrætter og
featureartikler, kernefortællinger, der forankrer og forstærker organisationers værdier eller undervisningsforløb,
der planter sig i hukommelsen. Anne tager altid afsæt i den stærke fortælling. For fortællingen gør det abstrakte
konkret, så vi forstår og husker. ”Sandheden er konkret”, som den tyske filosof og teolog Friedrich Hegel
formulerede det. Anne har været lykkelig selvstændig siden 2010 og har specialiseret sig i stofområderne natur,
klima, bæredygtighed, pædagogik og mental sundhed. Hun underviser også i bæredygtig forretningsudvikling og
storytelling for freelancere og selvstændige. Du kan hyre Anne til at levere journalistik, storytelling,
kommunikativt strategiarbejde og undervisning og herudover varetager hun også gerne jobs som fx moderator.

https://din-mening.dk/st/owf
https://erhvervsforum.biz/event/tidens-udfordringer-kraever-handling/
http://anneanthonandersen.dk/


I vil i øvrigt få mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med Anne, når hun den 1. december i
Erhvervsforum-regi afholder kurset 'Den Personlige Fortælling'. Som det fremgår af ovenstående, er netop dette
Annes stærkeste værktøj, og måske kan det også blive dit! Tilmelding åbner næste fredag, men save the date
(1. december, 15.00-18.00). Kan du ikke vente, så kontakt Anne på nedenstående!

anneanthonandersen.dk mail: anneskribent@gmail.com mobil 26257995
 
 

Ravaxo v/Christian Ravn
I en tid hvor digital markedsføring er blevet hvermandseje, og indbakker og feeds på sociale medier drukner i
“verdens bedste tilbud” og “ultimative guides” til alt under solen, hvordan skiller man sig så ud? Christian
har en solid professionel baggrund i de fleste discipliner indenfor digital marketing - og kan dermed hjælpe
virksomheder, som har svært ved at finde retningen på deres digitale markedsføring. Christian blev selvstændig
og stiftede Ravaxo for at komme tættere på den enkelte kunde og fokusere på kvaliteten af
MARKEDSFØRING, således at den SKABER VÆRDI for den enkelte virksomhed. Christians VISION er mere
KVALITET i markedsføringen og fokus på den enkelte virksomheds UNIKKE historie. Hvis du har lyst til at skabe
værdi for DIN virksomhed sammen med Christian, så kan han kontaktes på nedenstående detaljer:

Mobil: 42745954 - ravaxo.dk/( to be lauched) mail@ravaxo.dk
 

Vintage by Foss v/Daniel Frank Foss
Daniel blev uddannet optiker i 2010 og brugte derefter tiden hos forskellige store brillekæder til at finde hullerne i
osten, i.e. hvordan kan man sikre hurtigere levering, lavere priser og ikke mindst bedre service. Som selvstændig
startede han op med at restaurere gamle briller, men har nu både eget mærke i stel og egen leverandør af glas.
Daniels speciale er at udfordre kunderne med sine ideer, hvilket omsættes i bestræbelserne på at skræddersy
brilleløsninger, der flytter kundernes grænser for opfattelse af briller - fra pragmatisk til ekspressionistisk, fra
hjælpemiddel til et statement! Hos Daniel kan du finde både den 'gode tone' i form af fx lilla glas med pink
underdel, hvis du fx går efter den ultimative udfordring fx Dame Edna style! Men de mere konventionelle
løsninger er selvfølgelig også en del af sortimentet, og du kan fx også bare få skiftet glas til dit gamle stel - og
den anden vej rundt indenfor grænserne af moderne glasslibekunst! Vintage by Voss servicerer og udfordrer
både private kunder og fx underholdningsbranchen, hvor der er leveret til både film og TV, bl.a. Badehotellet.
Tag en tur forbi butikken på Containerstriben i Musicon, og lad Daniel tjekke dit syn og pirre din nysgerrighed på
din fremtidige brillestil - stedet er under alle omstændigheder et besøg værd, og det gælder både for børn og

http://anneanthonandersen.dk/
mailto:anneskribent@gmail.com
http://ravaxo.dk/
http://ravaxo.dk/
mailto:mail@ravaxo.dk
https://erhvervsforum.biz/virksomhedsguide-i-roskilde/


voksne! Kontakt Daniel, hvis du vil vide mere - og se bedre ud!

vintagebyvoss.com mobil: 31310064 mail: info@vintagebyfoss.com
 

 
 

 

 

 

 

http://www.vintagebyvoss.com/
mailto:info@vintagebyfoss.com
https://erhvervsforum.biz/event/fyraftensmoede-kontorkoma-fra-stoej-til-fordybelse-i-dit-arbejde/
https://erhvervsforum.biz/event/skygger-om-at-arbejde-med-adfaerd-i-ledelse-og-arbejdsliv/
https://erhvervsforum.biz/event/raadgiveren-i-salgsrollen-workshop-modul-3/


 

 

 

 

 
 
 

 

https://erhvervsforum.biz/event/tidens-udfordringer-kraever-handling/
https://erhvervsforum.biz/event/foredrag-senior-50-genopfind-dig-selv/
https://erhvervsforum.biz/event/spoerg-en-advokat-for-ivaerksaettere/
https://erhvervsforum.biz/event/sov-dig-til-et-bedre-arbejdsliv/
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Afmeld Nyhedsbrev

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

