Kære medlem .
HVIS 2020 HAR OVERRASKET
HVAD TÆNKER DU SÅ OM 2021?
Der er næppe tvivl om, at ingen af os havde forventet et 2020, som det vi snart skal tage afsked med. Vi
kan forudse noget, vi kan planlægge meget, men vi kan ikke kontrollere uventede hændelser. I midten af
januar 2020 afholdt vi en workaway, der blandt andet berørte håndtering af trusler udefra og sågar
katastrofescenarier. På dette tidspunkt så tæt på Coronaens indtog, blev denne situation dog på ingen
måde indtænkt i de mange forslag til, hvad man kunne forsøge at gardere sig mod. Godt 6 uger senere
kunne vi så starte forfra på nye scenarier.
Men nu hvor vi har set, hvordan tingene hurtigt kan udvikle sig i ukendte retninger, så skylder vi i det
mindste at fortælle, at den ovennævnte workaway vil blive gentaget som vor første aktivitet i 2020.
Selvfølgelig helt opdateret og med anvendelse af ny viden erhvervet igennem 2020, og dermed også et
højere niveau af tænkning ud af boksen. Hvis du vil være så forberedt på 2021 som overhovedet muligt,
så er tilmelding til workaway 'Omverdensanalyse, trusler og handleplan 2021' nu åben! Workshoppen er
relevant og åben for alle, der har brug for at tænke ud af boksen både i indeværende og uforudsigelige
fremtidige scenarier!
Vi kunne ikke i januar forudse 2020, at vi primo marts skulle tages med bukserne nede. Men vi kan nok
nogenlunde forudse og kontrollere begivenhederne for dagen i dag, som byder på BLACK FRIDAY og
hos nogle sågar BLACK WEEKEND. Der er i alle butikker på gadeplan i bymidten og på RO's Torv ikke
alene gode tilbud, men også skruet ekstra op for sikkerheden med håndsprit,mundbind m.v. For at
imødekomme den forventede store interesse for de mange gode tilbud, vil disse mange steder være
udstrakt til en uge, og ikke kun dagen idag! På RO'S Torv er der morgenmad og en kop kaffe til de
morgenfriske. Så når du åbner dette nyhedsbrev kl. 5.58, så er det afsted til RO's Torv, og midtbyen for
at handle lokalt - og få andel både i morgenbrød, kaffe og de mange super gode tilbud!
God BLACK FRIDAY - og weekend til jer alle!
TEAM ERHVERVSFORUM

Superdesign
Superdesign er et kreativt grafisk design studio, der som din virksomheds allierede, udvikler designsystemer og
skaber orden, for et samlet visuelt udtryk. Her kan du få hjælp til design og udvikling af logo og visuel identitet,
layout og opsætning af alle trykte medier som annoncer, brochurer, flyers, roll-ups, visitkort, o.lign eller
SoMe-pakker til skærm. Du kan også få hjælp til design af dit website eller webshop. Mangler du hjælp til at få
dine ting produceret, kan du også få hjælp til det. Læs mere på superdesign.dk eller kontakt ejer Kasper
Rasmussen på nedenstående.
Website: superdesign.dk, Mail: info@erhvervsforum.biz, Mobil: +45 28743580

Stellini Kaffe
Hver kop kaffe, skal være en fuldendt nydelse. Stellini Kaffe leverer totalløsninger, der sikrer at hver enkelt kop
kaffe er en oplevelse. De er specialister i kaffe som de rister på eget mikroristeri i Tåstrup, samt fuldautomatiske
kaffemaskiner, der sikrer oplevelser på caféniveau på arbejdspladsen. Stellini leverer derudover også
filtermaskiner og konventionelle espressomaskiner som du kender dem fra caféerne og smukt designede
drikkevandskølere, der forsyner jer med iskoldt postevand, vand med bobler og afkalket vand. Med Stellini som
samarbejdspartner får du high-end løsninger, som giver ekstraordinære kaffeoplevelser på arbejdspladsen til
konkurrencedygtige priser. Stellini Kaffe lægger vægt på funktionalitet og tårnhøj kaffekvalitet, lækkert design og
totaløkonomi – tilsat omtanke i form af økologi, bæredygtighed, Fair Trade.
Brian Lennart Andersen, Mobile: + 45 92 92 47 22, Web.: stellini.dk mail: brian@stellini.dk

Forældrerum
Er du forælder til en ung med udfordringer. Har din unge søn eller datter det svært? Forældrerum tilbyder
coaching og foredrag til forældre. Ingen skal stå alene med bekymringerne for deres unge søn eller datter. Hvis
du ønsker at stå stærkere i forældreskabet og blive mere bevidst om de tanker, du tænker om dig selv som
forælder, så kan Forældrerum hjælpe dig gennem coaching. Du kan måske ikke ændre den unges adfærd, men
du kan arbejde med, hvordan du bedst passer på dig selv i den situation. Det er også dit liv. Hvis du vil høre
mere, så kontakt: Forældrerum v/ Maja Jæger på nedenstående kontaktdetaljer.
Website: foraeldrerum.dk/ - Mobil 42425177 - Mail: maja@foraeldrerum.dk
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