
Kom i gult - Hold vinterferie - Tag på Workshop
Har du vinterferie i næste uge? Så er det måske nu, du skal overveje at bestille vores gule
trøje til Tour de France. Vi har forlænget bestillingen til og med i dag fredag d. 18 februar.
Når du har bestilt din trøje, kan du eventuelt tage en tur forbi Roskilde bibliotek, hvor du
kan komme helt tæt på Tour de France og mærke det 'gule sus'. Biblioteket udstiller
nemlig Tour de France Grand Départ trofæet sammen med andre spændende ting fra
sidste års tour. Det er muligt at se trofæet i bibliotekets åbningstid og frem til og med d.
19. marts 2022. Der er desuden gratis adgang, så alle cykelentusiaster og tour-fans kan
komme helt tæt på.
I denne uge, har alle vores medlemmer modtaget den nye Virksomhedsguide fra os. Vi er
så stolte over den kæmpe opmærksomhed, i giver vores virksomhedsguide på de sociale
medier. Det er med til at gives os top ranking på Google, og da vi har link til jeres egne
hjemmesider, hjælper det også jer. 
Sidste år fik vi på de første 6 måneder mere end 6 millioner visninger på Google, 34.000
klik, og folk brugte i gennemsnit mere end 4 minutter på at læse den. Skal vi ikke sammen
slå den rekord i år?
Har du 5 minutter og tænker - den guide skal min virksomhed også være med i? Så send
en mail til karina@erhvervsforum.biz, så kontakter vi dig med yderligere info. Vi
opdaterer vores onlineversion 4 – 6 gange om året, så også nye medlemmer kommer
med.
Kender du en virksomhed, som burde være medlem af Erhvervsforum eller som gerne vil
have besøg af os? Så skriv til info@erhvervsforum.biz, og så kommer vi gerne på
besøg.

TEAM ERHVERVSFORUM

WORKSHOP
"Lær at tiltrække den rigtige trafik til dit website" 

 Mandag den 28. februar kl. 15.00 – 18.00
Tilmeld og læs mere her: 

WORKSHOP: LÆR AT TILTRÆKKE DEN RIGTIGE TRAFIK
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KLYNGENETVÆRKSMØDE
"For råvareproducenter, restauratører, cafeejere og

cateringvirksomheder"
Mandag den 7. marts 2022 kl. 10.00 – 12.30

Tilmeld og læs mere her:
KLYNGENETVÆRKSMØDE

WORKSHOP
"Få viden om det tyske marked og individuel eksportrådgivning"

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 15.00 – 18.00
Tilmeld og læs mere her:

WORKSHOP: EKSPORTSEMINAR OM DET TYSKE MARKED

FYRAFTENSMØDE
"Fyraftensmøde hos Roskilde Lufthavn"
Tirsdag den 24. marts kl. 15.30 – 17.30

Tilmeld og læs mere her:
FYRAFTENSMØDE: ROSKILDE LUFTHAVN
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Søg tilskud til privat rådgivning igennem
Iværksætter Danmark
Er du iværksætter? Og er du klar til næste step i din iværksætterrejse? - Så kan du søge
NextStep forløbet, som administreres af Iværksætter Danmark.

Igennem forløbet får du b.la. mulighed for:
1:1 sparring fra en vækstguide
- Du får tildelt en erfaren forretningsudvikler som sparringspartner i hele processen.
Vedkommende bidrager blandt andet til udarbejdelse af en operationel handlingsplan, som
stiller skarpt på din forretning og dit behov for kompetenceudvikling. 
Tilskud til privatrådgivning 
- Du kan få op til 25.000 kr. i tilskud til din kompetenceudvikling med en egenbetaling på
25%. Du kan søge tilskud til lige netop de udfordringer, du står overfor, f.eks. inden for
digital markedsføring eller grøn omstilling.  

Læs mere om krav til forløbet og hvordan du søger her: NextStep-forløb 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

Hjerteassistance ApS
Hjerteassistance ApS er en privat og kommercielt drevet virksomhed, der har sat sig som
mål, at nedbringe dødeligheden ved akut opstået hjertestop. Via sponsorater og
samarbejdsaftaler fra virksomheder, ønsker Hjerteassistance at udbrede livreddende
udstyr til de mange brandfolk, sygeplejerske, paramedicinere, læger, etc., der i deres fritid
og på frivillig basis, ønsker at redde flere liv. Disse frivillige kaldes Hjerteassistenter. Med
dette koncept har Hjerteassistancen gjort hjertestarteren mobil. 
Hjerteassistancen samarbejder desuden med Region Sjælland og er via et integreret
system (APP) koblet sammen med alarmcentralen. 
Website: https://hjerteassistance.dk/
Tlf: 93 54 70 00
E-mail: ulrich@hjerteassistance.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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