
 

 
 

 
Sol og varme - oplev #alletidersroskilde

Vejrudsigten siger sol og varme, hvilket indbyder til oplevelser. Hos Erhvervsforum Roskilde har vi mange
medlemmer indenfor oplevelsesøkonomi. Er du er til shopping, restaurantbesøg, har lyst til en
overnatning eller måske et besøg på museum? Så kan du på Erhvervsforum Roskildes hjemmeside se
vores medlemmers mange muligheder her: OPLEV ROSKILDE

Er du medlem hos Erhvervsforum, og ønsker du mere synlighed, så er du velkommen på vores
hjemmeside og i virksomhedsguiden.

Virksomhedsguiden er blevet vist mere end 6.000.000 gange via Facebook og Google. Måske din
virksomhed også skal have en annonce i virksomhedsguiden (det er gratis for medlemmer af
Erhvervsforum Roskilde) Se virksomhedsguiden her: VIRKSOMHEDSGUIDE.

Ønsker du at vide mere om medlemskab? Se her: BLIV MEDLEM

Workshop - Spørg en revisor
Tirsdag den 1. juni Spørgsmålene kan være mange, når man er iværksætter og ønsker, at starte
virksomhed, derfor har vi i Erhvervsforum Roskilde nu muligheden for, at invitere alle iværksættere til
“Spørg en revisor” hos Beierholm.

ONLINE Workshop - Tips fra neuromarketing
Tirsdag den 8. juni afholdes ONLINE workshop om neuromarketing med Anita Lykke Klausen.
Neuromarketing er disciplinen, der benytter viden fra hjerneforskning til at forstå brugeradfærd og
forbedre marketingindsatser. Anita vil give basal indsigt i disciplinen og fortælle, hvordan vi kan arbejde
med det ifm. udvikling af kampagner og i vores rådgivning af kunder. Læs mere og tilmeld herunder.

FIK DU TILMELDT DIG ÅRETS FØRSTE FYSISKE NETVÆRKSMØDE?

Medlemsnetværksmøde hos No8 på RO´s Torv
Torsdag den 10. juni inviterer den familiedrevet tøjbutik No8 og Erhvervsforum til
medlemsnetværksmøde med morgenmad krydret med fortællingen om forretningsdrømme, der er omsat
til store sorte tal på bundlinjen med nødvendige bump på vejen. Tilmeld nedenfor.

Netværk for iværksættere - besøg hos iværksætter Astrid fra Selvsået
Er du iværksætter og ønsker at netværke, udveksle erfaringer, sparre og opbygge gode relationer, er det
nu du skal tilmelde dig netværk for iværksættere. Den 2. juni skal du sætte kryds i kalenderen. Tilmeld
på banner nedenfor.

God læselyst og på snarligt gensyn.
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TEAM ERHVERVSFORUM
 

TILMELD WORKSHOP
Spørg en revisor

 

TILMELD ONLINE WORKSHOP
webinar: Tips fra neuromarketing

 

Tilmeld medlemsnetværksmøde
Medlemsnetværksmøde hos No8
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TILMELD IVÆRKSÆTTER NETVÆRKSMØDE
Iværksætter netværksmøde besøg Selvsået

 

 

UNIWOODS.DK
Få naturen ind i stuen
UNIWOODS designer og leverer bæredygtige plankeborde i unikt design i Akacietræ fra Nord Thailand, samt
europæisk Valnød. Der findes ikke 2 borde der er ens og de smukke borde har naturkanter. Akacietræ er skåret i
ét stykke og europæisk Valnød fås med og uden epoxy.
Stel bliver produceret på eget smedeværksted. Uniwoods designer og leverer til både privat og, erhverv. Ingen
opgave er for lille og ingen opgave for stor.
Besøg Uniwoods store showroom på 450 m2 på Øde Hastrupvej 123 i Roskilde.
Kontaktoplysninger
Salgschef Lis Andresen e-mail: lis@uniwoods.dk tlf. 50128012/52168286
webside: uniwoods.dk

 
 

LYSDINVEJ v/ Gitte Isobel
Sommer

Lysdinvej hjælper dig i den sammenbragte familie
med, at takle hverdagen som enkeltperson, par,
forældre eller familie. Ved hjælp af Gittes
uddannelse, baggrund og personlige erfaring har hun
udarbejdet unikke værktøjer, som sammensættes, så
de passer til dine og jeres behov.
Lysdinvej, ejet af coach Gitte Isobel Sommer er
stiftet den 1. august 2020 med 2 visioner: At
normalisere familieformen ”den sammenbragte
familie” i DK, og sætte fokus på ”pårørende børn”.
Kontakt Lysdinvej, hvis du vil høre mere om, hvordan
Gitte bedst kan gøre en forskel i din og jeres
situation.
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Kontaktoplysninger:
Gitte Isobel Sommer e-mail: gitte@lysdinvej.dk, tlf.:
3117 1131 webside: lysdinvej.dk
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Erhvervsforum Roskilde
Maglegårdsvej 2, bygn. F.
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

 
Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00

info@erhvervsforum.biz
 

 

 
Afmeld Nyhedsbrev
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