
Har du en vinderbutik? 
- For kan man overhovedet leve godt af at drive fysisk butik i en bymidte, når størstedelen af handel i dag foregår online?

I samarbejde med Torsten Bo Jørgensen der er rådgiver og facilitator i eget firma, BYSTRATEGI, afholder Erhvervsforum
workshoppen "Vinderbutikker – en guide til glade kunder og god bundlinje”, som også er navnet på Torstens bog, hvor han
giver svarene på ovenstående spørgsmål.

Bogen er baseret på 23 dybdegående interviews med økonomisk succesrige butiksejere over hele landet, og er et
inspirations- og arbejdsredskab til at skabe økonomisk stærke butikker.
Torsten har b.la. også en af vores lokale Roskilde butikker “Slagter Frimann” med i sin bog.
Til workshoppen den 6. oktober, præsenterer Torsten konklusionerne fra bogen, og kommer omkring alt fra sortiment og
oplevelser for kunderne til leverandørsamarbejde, lagerstyring, digital markedsføring og rekruttering af stjernemedarbejdere.

Fire butikker har efterfølgende mulighed for at få besøg af Torsten, hvor han sammen med butikken udarbejder en
handleplan for butikkens vækst. De fire butikker findes ved lodtrækning blandt deltagerne til workshoppen.
Læs mere og tilmeld dig workshoppen nedenfor. OBS: der er begrænset antal pladser.  

Nedenfor kan du også læse mere om Erhvervsforums kommende arrangementer, samt et rekordsalg i billetter til vores årlige
RO:KOST Madfestival.

Vi glæder os til at ses i #alletidersroskilde 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


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
 

WORKSHOP
'Vinderbutikker – en guide til glade kunder og god bundlinje'

Torsdag den 6. oktober kl. 7:30-9:30
 

Tilmeld og læs mere her:
VINDERBUTIKKER

 

https://erhvervsforum.biz/event/spoerg-en-advokat-for-ivaerksaettere-3/
https://erhvervsforum.biz/event/vinderbutikker-en-guide-til-glade-kunder-og-god-bundlinje/


NETVÆRKSMØDE
'Iværksætternetværk (nystartede) - oktober'

Torsdag den 12. oktober kl. 9:00-11:00
 

Tilmeld og læs mere her:
IVÆRKSÆTTERNETVÆRK - OKTOBER

 

 
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

 

 

RO:KOST slår rekord - Køb din billet nu!
 
I mandags blev billetterne til dette års RO:KOST Madfestival frigivet, og allerede nu har vi slået rekord med over 2500 solgte
billetter på blot 40 minutter. 
En af de deltagene restauranter fik således udsolgt på blot 1 minut, og det går fortsat hurtigt med de andre restauranter. 
 
Du skal derfor være hurtig, hvis du vil med til Roskildes egen madfestival, som i år afholdes for 9. gang i uge 41. Der er
mulighed for helt unikke smagsoplevelser, og der bydes på menuer både med og uden kød. 
 
Menuerne for de enkelte restauranter samt billetter kan ses og købes her

 

https://erhvervsforum.biz/event/8471/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/
https://rokost.nemtilmeld.dk/
https://erhvervsforum.biz/oplevelser.../rokost-madfestival/


Sådan styrker virksomheder den grønne profil
 
Grøn omstilling, bæredygtighed og samfundsansvar er for alvor blevet fokusområder for danske virksomheder, og der stilles i
højere grad krav til virksomhederne fra investorer, forbrugere og kunder, som forventer, at virksomhederne agerer mere
ansvarligt.
 
Derfor har Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål netop udgivet 8 anbefalinger til regeringen om, hvordan virksomheder
og offentlige myndigheder kan styrke deres omstilling til cirkulær økonomi og due diligence for bæredygtighed.
Anbefalingerne bygger b.la. på ansvarlig og bæredygtig omstilling ved at fokusere på cirkulære forretningsmodeller. 

Læs mere om de 8 anbefalinger her

Handlens Dag 2022
 
Kan man kombinere nethandel og fysisk handel? Hvordan kan fokus på bæredygtighed og grøn omstilling omsættes til
købmandskab og forretning? - Dette er blot nogle af de spørgsmål, du kan få svar på til Handlens Dag 2022. 
Således inviterer Roskilde Handel i samarbejde med Erhvervshus Sjælland og PR Konsortiet til Handlens Dag 2022 torsdag
den 29. september.
 
Handlens Dag byder på 10 spændende debatter om fremtidens Roskilde, og du kan b.la. høre, hvad de unge mener er et
must for Roskilde, om bæredygtig købmandskab, sammenspillet ved fysisk handels vs. nethandel og meget mere. 

Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding. Der vil hele dagen være debatter, og den første debat starter kl. 8:00. Så
kom forbi og giv dit indspark til udviklingen af Roskildes oplevelser og butiksliv.  

Se det fulde program her
 

https://erhvervsstyrelsen.dk/hvordan-kan-danske-virksomheder-gaa-forrest-i-den-ansvarlige-og-baeredygtige-omstilling
https://roskildehandel.dk/handlens-dag/


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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