
Velkommen tilbage fra ferie 
 
Mange er nu for alvor kommet tilbage fra dette års sommerferie, og det er vi også her i Erhvervsforum.
Vi har nydt solen, været ude i den store verden, og har fået tanket op på energikontoen, så vi nu er klar til et spændende 2.
halvår af 2022. 
 
Her får du derfor det første nyhedsbrev fra Erhvervsforum efter sommerferien.
 
Allerede nu glæder vi os til de mange aktiviteter vi har planlagt, hvor vi byder på en masse netværksmøder og workshops
inden for en lang række emner og områder. 
Vi skal b.la. en tur til det nordlige Roskilde med fjordglimt for øje, hvor vi dykker ned i det digitale univers, og hvor du som
deltager bliver udfordret på dit digitale lederskab samt gjort klar til effektiv mødeledelse.
Senere på måneden fløjter Erhvervsforum klar til afgang, når vi i samarbejde med Hedelands Veteranbane afholder kultur-
og netværks arrangement i det fri. Her tager vi med særtog ud i det smukke landskab.
 
Du kan læse mere om ovennævnte aktiviteter samt en række andre kommende aktiviteter i dette nyhedsbrev. 
 
Det er også med stor glæde, at vi igen kan inviterer til det traditionsrige sommertræf. Her skal vi hylde de lokale gazeller fra
2021, samt høre en række inspirerende og spændende oplæg b.la. om EQ - emotionel intelligens.
Læs mere om- og tilmeld Sommertræf 2022 i dette nyhedsbrev. 
 
 

Vi glæder os til at ses i #alletidersroskilde 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


NETVÆRKSMØDE
'Fjordglimt: Dit digitale lederskab og mødeledelse'

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

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: DIT DIGITALE LEDERSKAB OG MØDELEDELSE

 

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


WORKSHOP
'Spørg en markedsførings-ekspert - for iværksættere'

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

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

 

NETVÆRKSMØDE
'Ejerleder netværk september'

Torsdag den 8. september kl. 08:00-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: EJERLEDER NETVÆRK SEPTEMBER

 

 
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/event/ejerleder-netvaerk-3/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Invitation til Sommertræf 2022
 
Det er med stor glæde, at Erhvervsforum i samarbejde med Roskilde Kommune igen kan invitere erhvervslivet i Roskilde til
det traditionsrige sommertræf tirsdag den 13. september 2022 kl. 15:30-19:15 på Roskilde Rådhus.
 
Vær med til endelig at hylde vores lokale gazeller fra 2021, bliv klogere på hvad EQ - emotionel intelligens - egentlig handler
ved oplæg fra Mikkel Severin – rådgiver og ekspert i Mind Control. Hør hvad hvad Fonden Spring Nordic kan hjælpe
virksomheder med, og hvordan en familieudflugt og rødvin blev starten på en succesfuld lokal virksomhed.

Traditionen tro får du også rig mulighed for at møde en masse spændende mennesker over noget lækker mad og drikke.
 
Læs mere og tilmeld dig Sommertræf her: Sommertræf 2022
Tilmelding er bindende og maks. 2 deltagere pr. virksomhed. 

 

Få op til 800.000 kr. i eksporttilskud
 
Skal du i gang med et nyt eksportmarked? - Så læs med her.
Under Erhvervshus Sjælland åbner SMV:Eksport fra d. 15. til 22. august op for en tilskudspulje, hvor du online kan søge om
tilskud til rådgivning, kursus, certificering, messedeltagelse og/eller projektløn.  

Gennem SMV:Eksport får du bl.a. eksperthjælp til:   
- At forberede din lancering hurtigt og effektivt  
- At vækste din virksomhed på et nyt eksportmarked   
- At få dine udgifter dækket med et tilskud på op til 800.000 kr.  
  
Tilskudspuljen er særdeles populær, og der er rift om midlerne. Derfor kan du allerede nu forberede din ansøgning her:
Forberedende ansøgningsskema  

 

https://erhvervsforum.biz/event/sommertraef/
https://ehsj.us3.list-manage.com/track/click?u=0c78108920b6d70bc1f46c5b2&id=74dd5b70ed&e=50b73b7a97
https://ehsj.us3.list-manage.com/track/click?u=0c78108920b6d70bc1f46c5b2&id=05fe77b957&e=50b73b7a97
https://ehsj.us3.list-manage.com/track/click?u=0c78108920b6d70bc1f46c5b2&id=ee6effdb4f&e=50b73b7a97
https://ehsj.us3.list-manage.com/track/click?u=0c78108920b6d70bc1f46c5b2&id=c2b185dc6e&e=50b73b7a97
https://ehsj.us3.list-manage.com/track/click?u=0c78108920b6d70bc1f46c5b2&id=50b1f0f948&e=50b73b7a97
https://ehsj.us3.list-manage.com/track/click?u=0c78108920b6d70bc1f46c5b2&id=fcde2924e5&e=50b73b7a97


Digital Innovation Camp for SMV'er og Startups på RUC
 
Den 7. september 2022 kl. 09:00-12.30 afholdes Digital Innovation Camp på RUC. Her inviteres virksomheder til at pitche en
udfordring for de studerende med henblik på at lave et samarbejdsprojekt. 
Digital Innovation Camp afholdes af RUC Open Entrepreneurship Lab og CLEAN, og har til formål at hjælpe virksomheder
med at løse digitale udfordringer, styrke og udvide deres netværk, samt møde potentielle studentermedhjælpere, trainees
eller praktikanter
 
 
RUC Open Entrepreneurship Lab er et mødested for alle, som er interesserede i iværksætteri på RUC og for virksomheder,
som ønsker at samarbejde med Roskilde Universitet.
 
Du kan læse mere om Digital Innovation Camp her: Digital Innovation Camp på RUC
 
OBS: Deadline for tilmelding er allerede den 15. august. 

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

Måttelevering.dk ApS  
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem måttelevering.dk!
 
Måttelevering.dk ApS er en 100 % danskejet servicevirksomhed, der leverer landsdækkende service og totalløsninger inden
for måtter og hygiejne.
Hos Måttelevering.dk finder du et bredt sortiment af måtter, bl.a. bomuldsmåtter, nylonmåtter, samt logo og aflastningsmåtter.
Der leveres også totalløsninger til toilet rum, f.eks. sprit- og sæbedispensere, papirhåndklæder m.m. Alle måtter og hygiejne
produkter er af den højeste kvalitet, der findes på markedet. Desuden henter, vasker og leverer Måttelevering.dk, så
kunderne altid har rene måtter til en god pris.
 

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:99d55338-7e61-361f-8249-95c2a51d0345


Loyalitet, punktlighed, ærlighed og fleksibilitet er i højsædet, og hos måttelevering er de ikke større, end at de kender alle
deres kunder. Deres kunder dækker fra den lille forretning på gågaden, til den store koncern med afdelinger i hele Danmark.
 
Du kan læse mere på om forskellige produkter og services på hjemmesiden: www.måttelevering.dk. Du kan også kontakte
Måttelevering.dk på mail: info@maattelevering.dk, eller tlf.: 21 58 53 53.

 

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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