
Succesfuld tirsdag i netværkets tegn
 
I tirsdags løb årets helt store erhvervsbegivenhed af stablen på rådhuset, da Erhvervsforum i samarbede med Roskilde
Kommune og Roskilde oplysningsforbund holdte Sommertræf 2022.
 
Med omkring 200 tilmeldte repræsentanter fra Roskildes erhvervsliv summede rådhuset af liv og godt humør.
Til sommertræffet fik vi b.la. hyldet hele 35 gazeller, hørt oplæg fra Spring Nordic omkring tidlig finansiering til innovative
virksomheder, samt oplæg fra Katja Kafling om IoT Fabrikkens fantastiske vækstrejse. 
Sløret blev også løftet for Roskildes Erhvervspris powered by Danske Bank, hvor Erhvervsdirektør Jesper Steen Christensen
fortalte om de nominerede. Prisen er med til at lyse på det lokale erhvervsliv, og det er stadig muligt at nominere
virksomheder her.
 
Afslutningsvis fik vi besøg af Danmarks førende Mind Control ekspert Mikkel Severin, som på inspirerende vis fortalte om
EQ - emotionel intelligens - og hvordan virksomheder mere end nogensinde før prioriterer brugen af EQ som strategisk
værktøj. 
 
Stor tak til alle deltagerne og oplægsholderne for at bidrage til et skønt arrangement!  

 

Populær workshop vender tilbage
 
Tirsdag den 27. september byder Erhvervsforum endnu en gang velkommen til vores populære LinkedIn workshop, hvor
Martin Sattrup Christensen, LinkedIn ekspert og tidligere CEO for LinkedIn Success Systems, vil dele ud af sin viden
omkring den store værdi, som LinkedIn kan tilføre til salgs- og markedsføringsarbejde. 
 
Denne gang får vi også besøg af special guest Annette Juhler Kjær, som tilbage i maj blev valgt som Konservatives nye
folketingskandidat i Roskilde kredsen. Udover at være ny folketingskandidat, så er Annette tidligere journalist og har blandt
andet været politisk reporter og studievært på DR TV Avisen, TV2 Nyhederne og Go’ Aften Danmark. - Og så er hun
(måske) Danmarks førende ekspert i personlig branding. 
 
Annette vil derfor med udgangspunkt i egne erfaringer og indsigter fortælle om værdien af personlig branding, både for
virksomheder og virksomhedsledere, samt give eksempler på et par ledere, som er rigtig dygtige til personlig branding.

http://events.danskebank.com/ehome/index.php?eventid=291402&


Eksemplerne vil være fra både det private erhvervsliv og politik. 
 
Læs mere og tilmeld dig workshoppen nedenfor.  
- Men skynd dig for der er ikke mange pladser tilbage.
 
 

Vi glæder os til at ses i #alletidersroskilde 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

WORKSHOP
'Bliv klogere på LinkedIn'

Tirsdag den 27. september kl. 08:00-11:00
 

Tilmeld og læs mere her:
BLIV KLOGERE PÅ LINKEDIN

 

NETVÆRK OG FYRAFTENSMØDE
'På Bondegaarden'

Torsdag den 29. september kl. 16:00-18:30
 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/
https://erhvervsforum.biz/event/bliv-klogere-paa-linkedin/


Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRK OG FYRAFTENSMØDE PÅ BONDEGAARDEN

 

WORKSHOP
'Spørg en advokat - for iværksættere'
Mandag den 3. oktober kl. 16:00-17:30

 
Tilmeld og læs mere her:

SPØRG EN ADVOKAT - FOR IVÆRKSÆTTERE

 
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-og-fyraftensmoede-paa-bondegaarden/
https://erhvervsforum.biz/event/spoerg-en-advokat-for-ivaerksaettere-3/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Klimaprisen 2022
 
Gør din virksomhed en særlig indsats for grøn og bæredygtig produktion/omstilling og har lokal forankring i Roskilde
Kommune? Eller kender du en virksomhed som har fokus på netop dette i deres daglige arbejde?
 
Så kan du nu nominere virksomheden til Roskilde Kommunes Klimapris. Prisen gives til én eller flere virksomheder i
Roskilde Kommune, som har grøn omstilling og bæredygtighed i højsædet. 
 
Byrådet har afsat 50.000 kr. til Roskilde Kommunes Klimapris, og vinderen(erne) får et diplom samt æren af at donere
midlerne til et velgørende grønt formål efter eget valg. 

Alle kan nominere kandidater til Klimaprisen, og frist for indstilling er 24. oktober 2022.
Læs mere og indstil din ønskede kandidat til Klimaprisen 2022 her

 

Så går det løs - billetter til RO:KOST 2022 frigives
 
I mandags blev menuerne til dette års RO:KOST 2022 offentliggjort, og på mandag den 19. september går det igen løs, når
billetterne bliver frigivet. 
 
Billetterne frigives kl. 10:00, og de plejer at sælge ganske hurtigt. Sidste år måtte en af restauranterne melde udsolgt på blot
8 minutter, så det gælder derfor om at holde sig klar ved tasterne. 
 
RO:KOST 2022 afholdes i uge 41, og i år bliver det 9. gang, at vi hylder Roskildes lokale restauranter og de mange lokale
fødevarer som produceres i lokalområdet.
I år deltager 13 lokale restauranter, som i deres menuer bruger råvarer fra hele 50 forskellige råvareproducenter.
 
Menuerne for de enkelte restauranter kan ses her, hvor billetterne også vil være tilgængelige fra på mandag kl. 10:00.

 

https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/foreninger-og-arrangorer/priser/klimaprisen/
https://erhvervsforum.biz/oplevelser.../rokost-madfestival/
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