
I Erhvervsforum byder sensommeren ikke bare på en masse spændende netværksmøder og workshops. 
 
Det er nemlig med stor glæde, at vi kan byde velkommen til to nye praktikanter, som bliver en del af vores team de næste 5
måneder. 
Du kan læse mere om vores nye praktikanter længere nede. 
 
Vi har selvfølgelig også en fyldt aktivitetskalender, hvor du b.la. finder vores specialiserede netværk, kommende
sommertræf, fyraftensmøder og workshops. 
Der er noget for både små og store virksomheder, såvel som for den nyopstartede iværksætter. 
 
 

Vi glæder os til at ses i #alletidersroskilde 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

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

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-spoerg-en-markedsfoerings-ekspert/


NETVÆRKSMØDE
'Ejerleder netværk september'

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

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: EJERLEDER NETVÆRK SEPTEMBER

 

 

Netværksmøde
'Iværksætternetværk for nyopstartede'

Torsdag den 15. september kl. 09:00-11:00
 

Tilmeld og læs mere her:
IVÆRKSÆTTERNETVÆRK FOR NYOPSTARTEDE

 

https://erhvervsforum.biz/event/ejerleder-netvaerk-3/
https://erhvervsforum.biz/event/ivaerksaetternetvaerk-nystartede-september/


Netværksmøde
'Netværk for soloselvstændige september'
Mandag den 19. september kl. 08:15-10:00

 
Tilmeld og læs mere her:

NETVÆRK FOR SOLOSELVSTÆNDIGE
 

 
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/netvaerk-for-soloselvstaendige-september/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


To nye ansigter hos Erhvervsforum 
 
Forrige tirsdag kunne vi i Erhvervsforum byde velkommen til vores to nye praktikanter Mikkel Stoltenberg og Jasmin Halme.
Mikkel og Jasmin studerer begge Leisure Management på Zealand Erhvervsakademi, og skal skal som en del i deres
uddannelse være i praktik hos Erhvervsforum til og med december. 
 
Mikkel skal b.la. hjælpe med at indsamle virksomhedsprofiler og udarbejde advertorials til vores populære Virksomhedsguide
og dertilhørende grafisk arbejde og markedsføring. Mikkel skal samtidig indgå i et nyt projekt, som Erhvervsforum har på
tegnebrættet. 
 
Jasmin skal hjælpe med planlægning af vores årlige RO:KOST Madfestival herunder udarbejdelse af brochure, nyhedsbrev
og markedsføring. 
Samtidig vil både Mikkel og Jasmin deltage i diverse netværksmøder og arrangementer, og vi håber derfor, I tager godt imod
dem og hilser på, hvis I møder dem til et af vores arrangementer. 
 
Et stort velkommen til Mikkel og Jasmin. Vi glæder os til samarbejdet, og ser frem til at lære af hinanden. 

 

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

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

http://www.erhvervsforum.biz/
mailto:info@erhvervsforum.biz
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