
Vi er her lidt endnu
 
Trods mange i dag går på sommerferie, så er vi hos Erhvervsforum på pinden lidt endnu.
 
Sommeren står dog for døren, og vi afslutter så småt alle vores netværk og workshops for det første halvår af 2022.
Vi har en masse nye og spændende arrangementer i støbeskeen, og allerede nu kan du se nogle af dem på vores
hjemmeside. 
Du finde b.la. vores specialiserede netværk for både yngre ledere, ejerledere, soloselvstændige, og iværksættere. Du kan
også finde nogle af vores kommende workshops, b.la. vores populære LinkedIn workshop, samt workshops hvor du kan
spørge en fagperson indenfor en række forskellige brancher (markedsførings-ekspert, advokat, revisor) til råds.
 
 

Vi glæder os til at ses i #alletidersroskilde 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

NETVÆRKSMØDE
'Netværk for yngre ledere'

Onsdag den 17. august kl. 08:00-10:00
 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: YNGRE LEDERE

 

NETVÆRKSMØDE
'Netværker om dit digitale lederskab'

Mandag den 22. august kl. 16:00-18:00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE OM DIT DIGITALE LEDERSKAB

 

KULTUR OG NETVÆRKSARRANGEMENT
'Ved Hedelands Veteranbane' 

Onsdag den 31. august kl. 15:30-18:00
 

Tilmeld og læs mere her:
KULTUR OG NETVÆRKSARRANGEMENT VED HEDELANDS VETERANBANE

 

https://erhvervsforum.biz/event/yngre-ledere-netvaerksmoede-august/
https://erhvervsforum.biz/event/netvaerksmoede-netvaerker-om-dit-digitale-lederskab/
https://erhvervsforum.biz/event/kultur-og-netvaerks-arrangement-hedelands-veteranbane/


WORKSHOP
'Spørg en markedsførings-ekspert'

Tirsdag den 6. september kl. 15:30-17:00
 

Tilmeld og læs mere her:
WORKSHOP: SPØRG EN MARKEDSFØRINGS-EKSPERT

 

 
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/workshop-spoerg-en-markedsfoerings-ekspert/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Få styr på trafikken ved årets Tour start i Roskilde 
 
Verdens hårdeste cykelløb kommer til Danmark, og med med 8 dage til officiel Tour start i Roskilde og til Erhvervsforums VIP
Le Tour Event, vil vi derfor gøre opmærksom på de trafikale komplikationer, der kan forekomme lørdag den 2. juli. 
 
Følgende er meldt ud af Roskilde Kommune:
 
- Darupvej er spærret og benyttes af Roskilde Festival, så det er ikke muligt at køre ind ad Darupvej og Maglegårdsvej.
 
- Afspærringer ved motorvejsafkørsel 14 og 12 iværksættes kl. 7.00 – det betyder, at der ikke kan køres ind til Maglegårdsvej
via Køgevej, Søndre Ring vej eller Ringstedvej efter kl. 7.00.
 
- Ankommer man i bil skal man være fremme på Maglegårdsvej INDEN kl. 7.00 lørdag 2. juli 2022.
Det er derfor en fordel at benytte cyklen eller offentlig transport til Roskilde Station, hvor man herfra kan gå mod
Maglegårdsvej. Det vil være muligt at krydse cykelruten til fods efter kl. 7.00.
 
- Gennem Roskilde Kommune vil det være muligt at købe parkeringsbillet til Tour de France via Ticketmaster til 50,-. Med
billetten er du garanteret parkering i Roskilde Kommune på dagen. Læs mere om dette her:
https://alletiderstour.roskilde.dk/da-dk/om/kob-parkeringsbillet/
 
Vi glæder os til den gule folkefest!

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

ad4you 
 

https://alletiderstour.roskilde.dk/da-dk/om/kob-parkeringsbillet/


Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem ad4you!
 
ad4you er et grafisk designbureau, der specialiserer sig i grafisk opsætning af logoer, brochurer, annoncer, flyers, emballage
– alt til tryk, samt online banner. Derudover designer og udvikler Linette også Wordpress hjemmesider.
 
Det er Linette Lynggaard som står bag ad4you, og hun har mange års erfaring som grafisk designer. Derfor kan hun hjælpe
med materiale, som passer til lige netop dit firma og din målgruppe indenfor alle brancher. Linette har desuden erfaring med
at arbejde både med nystartede -, små virksomheder og større koncerner.
 
Linette har også uddannelsen som Social Media Manager, som har fokus på at forstå og bruge SEO. Dette arbejdes altid
med når der udvikles et website hos ad4you. Denne viden bruger hun også når hendes kunder skal have lavet billeder til de
sociale medier.
 
Står du over for en design opgave, så kan du kontakte Linette på Tlf.: 21 698 698, eller mail: linette@ad4you.dk.
Du kan også læse mere om ad4you her: https://ad4you.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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