
En ny måned er skudt i gang, og vi har allerede skrevet d. 1. juni i kalenderen.
 
Maj måned var fyldt med spændende workshops og netværksmøder, b.la. et netværksmøde hos Dagrofa Foodservice,
Workshoppen ’spørg en markedsføringsekspert’, og vores længe ventede Tour de France bag kulisserne event, hvor mange
af vores medlemmer cyklede sammen med tidligere Tour-rytter Bo Hamburger.
 
Maj måned bød også på Erhvervsforums Generalforsamling, hvor vi fik nyt medlem i bestyrelsen i form af suppleant Annette
Gottlieb, som er Hoteldirektør på Comwell Roskilde.
 
I tirsdags løb Bæredygtig Business Roskilde konferencen så af stablen, som var arrangeret af CORO Co-Lab Roskilde,
Erhvervsforum, CLEAN, Energy Cluster Danmark, Mind Your Business, Musicon-bydelen, Roskilde Handel, Roskilde
Kommune samt Roskilde Kongres- og Idrætscenter.
Forventningerne hos de over 200 deltagere var i top, og dagen bød på mange spændende og inspirerende oplæg, b.la. om
greenwashing, bæredygtig strategi, cirkulære forretningsmodeller, finansiering til den grønne omstilling, og meget mere. 
I Erhvervsforum glæder vi os til at fortsætte vores arbejde med den grønne omstilling.
Derfor kan vi også allerede nu invitere til en specialiseret workshop i samarbejde med Erhvervshus Sjælland, omkring
programmer og tilskudsordninger indenfor en lang række områder herunder bæredygtighed og grøn omstilling.
Du kan læse mere om workshoppen, samt øvrige workshops og netværksmøder i juni i dette nyhedsbrev.
Det er b.la. i juni måned, at vi afholder vores populære arrangement 'Bag kulisserne på Roskilde Festival'.
 
 

Vi glæder os til at se jer i #alletidersroskilde 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


WORKAWAY
'Byg din egen hjemmeside'

Fredag den 10. juni kl. 09:00-14:00
 

Tilmeld og læs mere her:
WORKAWAY: BYG DIN EGEN HJEMMESIDE

 

NETVÆRKSMØDE FOR SOLOSELVSTÆNDIGE
'Outdoor fælleshygge'

Tirsdag den 14. juni kl. 17.00–20.00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRK FOR SOLOSELVSTÆNDIGE JUNI

 

https://erhvervsforum.biz/event/workaway-byg-din-egen-hjemmeside/
https://erhvervsforum.biz/event/netvaerk-for-soloselvstaendige-outdoor-faelleshygge/


NETVÆRKSMØDE
'Yngre leder netværksmøde juni'

Onsdag den 15. juni kl. 08:00-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
YNGRE LEDER NETVÆRK JUNI

 

NETVÆRKSMØDE
'Bag kulisserne på Roskilde Festival' 

Tirsdag den 28. juni kl. 09:30-14:30
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: BAG KULISSERNE PÅ ROSKILDE FESTIVAL

 

 
Vil du være blandt de første til at høre om vores mange spændende aktiviteter? - Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi

holder dig opdateret på kommende workshops, netværksmøder, og events!
Tilmeld nyhedsbrevet her: Erhvervsforum Roskilde Nyhedsbrev

 

 

https://erhvervsforum.biz/event/yngre-leder-netvaerksmoede-juni/
https://erhvervsforum.biz/event/medlems-kultur-og-netvaerksmoede-bag-kulisserne-paa-roskilde-festival/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Specialiseret workshop om programmer og tilskudsordninger
 
Erhvervsforum har i samarbejde med Erhvervshus Sjælland nu mulighed for at invitere til en specialiseret workshop omkring
programmer og tilskudsordninger.
Workshoppen afholdes torsdag den 23. juni kl. 08:00-10:00, og er specifikt målrettet konsulenter, eksperter og rådgivere
med virksomhed i Roskilde Kommune, som lever af at sælge deres viden til virksomheder.
 
Vi får besøg af forretningsudvikler Carsten Holløse fra Erhvervshus Sjælland, som giver dig et overblik over de mange
tilskudsordninger og programmer der findes, samt viser hvor du kan finde mere information om netop disse.
Som deltager på workshoppen vil du få nyttig viden med hjem omkring de programmer og tilskudsordninger, som dine
kunder kan bruge når de køber ydelser af dig.
Det er muligt at få tilskud indenfor mange områder, bl.a. strategi, ledelse, salg/markedsføring, ejerskifte, grøn omstilling,
digitalisering, eksport og meget mere, og der kan søges tilskud på flere 100.000 kr. og ofte 50% af en opgave/projekt. 
Det er blevet nemmere for virksomheder at søge om disse tilskud, og det kan være katalysatoren til at din kunde sætter
gang i en opgave eller et projekt netop nu.
 
Tilmeld og læs mere her: Workshop: programmer og tilskudsordninger

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM

https://erhvervsforum.biz/event/workshop-nyttig-viden-omkring-programmer-og-tilskudsordninger/


Biologisk Balance
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Biologisk Balance!
 
Sundhed er et bredt og individuelt begreb, men for Lene Lysholm der driver Biologisk Balance, handler det primært om
velvære og livskvalitet. Lene, der er Certificeret Sundhedsrådgiver, Biopat & Naturopath ibm, tager udgangspunkt i kroppen
som helhed, og kan hjælpe dig med at opnå en sundere dagligdag, hvor du får mere energi og overskud.
 
Hos Biologisk Balance kan du booste din sundhed med et individuelt sundhedsforløb. Forløbet tager udgangspunkt i
evidensbaserede principper indenfor sundhed, og skræddersyes til dit behov. Du kan bl.a. bruge forløbet til vægttab, få
sparket gang i en livsstilsændring, eller få hjælp til selv at mestre dine helbredsproblemer. Sundhedsforløb kan også
tilpasses som strategisk rådgivning til virksomheder, som ønsker at introducere virksomheden til sundhedsledelse.
Lene rådgiver og vejleder desuden indenfor de såkaldte K.R.A.M.S.S. faktorer:
- Kost            - Rygning
- Alkohol        - Motion
- Søvn           - Stress
 
Du kan læse mere om et sundhedsforløb hos Biologisk Balance på hjemmesiden: biologiskbalance.dk, samtidig med at du
på instagram under: @biologiskbalance, kan finde en masse madinspiration. 
Du er også velkommen til at kontakte Lene på mail: kontakt@biologiskbalance.dk, eller tlf.: 21 75 10 22

 

https://biologiskbalance.dk/
https://www.instagram.com/biologiskbalance/
mailto:kontakt@biologiskbalance.dk


Erhvervsforum Roskilde
Maglegårdsvej 2, bygn. F.
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00 
info@erhvervsforum.biz
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