Kære medlem .
NYTÅRSKUR 2021 PRESENTING: LØVINDE, GAZELLER,
JERNHESTE - OG DOGGY BAGS
Selvom vi alle p.t. kæmper os igennem et krat af nye regler og anbefalinger, lader vi nu alligevel
jungletrommerne kalde til Roskilde Kommune og Erhvervsforums nytårskur, der rulles ud over stepperne
den 19. januar! Grundet de særlige tider vil begivenheden blive afholdt både fysisk og online, og for at
have plads til at overholde alle sikkerhedskrav foregår nytårskuren denne gang i Roskilde Kongrescenter.
Til nytårskuren vil du bl.a. møde den lokale savannes hurtige gazeller, høre om det forestående vilde ridt
i Tour de France 2022, og se det spændende opløb for kåringen af vinderen af Roskilde Erhvervspris.
Dagen sluttes af med et foredrag af en vaskeægte løvinde, nemlig Mia Wagner fra Løvens Hule, der bl.a.
fortæller om at være investor i start-ups og sine erfaringer med iværksætteri i øvrigt!
Da vi desværre ikke kan netværke rundt om den bugnende buffet denne gang, får I udleveret en lækker
Doggy Bag, der kan stille den værste hundesult under programmet! Så selvom tiderne rent socialt er lidt
tamme, prøver vi at gøre det lidt vildt. Vi håber at se rigtig mange af jer - både fysisk og online! Tilmelding
er åben og indtil videre med 200 deltagere som max på først-til-mølle basis. Så klik hurtigt ind og tilmeld
dig på banneret nedenfor!
Men før vi når frem til den 19. januar, er der flere ret vilde ting på programmet, bl.a. den 14. januar, når
serieiværksætter Jon W. Kafling fortæller, hvordan han fik 'Succes ved et tilfælde' og den 11. januar hvor
Anders Graabæk tager bestik af de potentielt skjulte farer og muligheder, som din omverden kan udsætte
dig for i 2021. Og den 9. januar er der lokalpræmiere på det ny koncept, 'Spørg en Salgstræner', hvor
salgsekspert Kurt Nielsen fra Faciteam vil fortælle, hvordan du bedre kan løbe dine kunder op og ja,
måske endda få sat en klo i dem! Du kan melde dig til disse 3 aktiviteter ved at tjekke ind på det enkelte
banner nedenfor!
It's a jungle out there - så pas på hinanden, og dig selv!
TEAM ERHVERVSFORUM

KAMPAGNE TAKE-AWAY OG GAVEKORT
Vi er alle pt. forhindret i at kunne nyde en brunch eller middag på vores lokale restaurant eller at få oplevelse på
spillestedder eller lign. - det skal dog ikke forhindre os i, at skabe DRØMME til besøg senere.
Kig ind på visitroskilde.dk og se listen med forslag til TAKE-AWAY og forslag til julegave og gavekort indkøb.
Har du som aktør et budskab om Take-away / køb af gavekort / handl og støt lokalt / forudbestilling af billetter /
overnatninger eller lign. så send hurtigst muligt dit materiale, tekst, billeder og links til vores fantastiske
webdesigner Mikkel, så vi kan få jeres virksomhed/attraktion markedsført dels på hjemmesiden og dels på vores
sociale medier.
Skriv til mikkel: mikkel@visitroskilde.dk eller til info@visitroskilde.dk

Better Ways Consult
Dine medarbejdere er det vigtigste, du har. Hvis dine medarbejdere er motiveret og trives, performer de bedre,
hvilket giver dig følgende:
• En bedre bundlinje
• En bedre rekruttering og fastholdelse
• Mindsker sygefraværet
Som certificeret GAIS Business Partner hjælper Better Ways Consult dig og dine medarbejdere til at forstå deres
motivation og trivsel via en GAIS trivselsmåling, der er videns- og evidensbaseret. Du får en komplet kortlægning
af dine medarbejderes trivsel ud fra en intuitiv online-måling, der kun tager 10 minutter at svare på for

medarbejderne. Målingen kortlægger detaljeret dine medarbejderes motivationsfaktorer, som bevirker højere
trivsel og bedre performance. Og ud fra resultatet hjælper Better Ways Consult med udarbejdelse af en konkret
handlingsplan i samarbejde med dig. Der aftales en opfølgning på handlingsplanen.
Better Ways Consult’s målsætning er at være med til at styrke din virksomhed igennem bedre motivation og
trivsel!
Kontakt ejer Christian Laursen:
Website: www.betterwaysconsult.dk (under opbygning) Mail: christian@betterwaysconsult.dk, LinkedIn:
Christian Laursen, Mobil: +45 25 444 001
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