
 

 
 

 
Er du til Walk and Talk? eller en god kop kaffe?

En god kop kaffe på rette tid og sted kan gøre underværker. Den kan nydes sammen med vores
iværksætterkonsulent på en Walk and Talk, eller kaffen kan blive serveret i din virksomhed.

Hos Erhvervsforum ønsker vi, at alle medarbejdere hos vores medlemsvirksomheder bliver opmærksom
på udbud af workshops, foredrag, kurser og nyheder. Derfor er det en god ide at flere i virksomheden
modtager nyhedsbrevet fra os. Opfordre dine medarbejdere og kollegaer til, at tilmelde sig og deltag
samtidig i konkurrencen, hvor I kan vinde et 2 timers besøg af baristacyklen fra Kaffe Karma.

Har du brug for finansiering? Der findes mange mulighed for at søge støtte til projekter, Roskilde
Kommune har flere spændende puljer. Vidste du, at du kan søge støtte til aktiviteter, der fremmer
integration i kommunen? Læs mere her: Kultur- og intergrationspuljen

Vil du inspireres og måske blive klogere, så tilmeld dig Erhvervsforums workshops på banner herunder,
eller tag et kig på vores hjemmeside. Du kan se hele programmet frem til sommerferien her:
Erhvervsforum aktiviteter.

Generalforsamling 2021
Sæt kryds i kalenderen, Erhvervsforum Roskilde indkalder til generalforsamling onsdag d. 26 maj.

God læselyst, vi krydser fingre for, at flere medlemsvirksomheder må åbne i de kommende uger, indtil da
glæder vi os til at se jer online.

På gensyn.

TEAM ERHVERVSFORUM
 

 
 

Kreative iværksættermøder kan
afholdes på mange måder.
Som noget nyt er Erhvervsforum begyndt at afholde
Walk and Talk møder med de iværksættere der har
lyst.

Der er flere fordele:
- Der er højt til “loftet”
- Der er frisk luft
- Det er corona venligt
og så er det sundt at bevæge sig.
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"Som alle andre har jeg lært at få det bedste ud af
online møder, og jeg tror det fortsætter med at være
en stor del af vores arbejdsliv. Onlinemøder kan
aldrig erstatte den energi og nærvær en walk and
talk i solskin giver. Alle udfordringer bliver lidt lettere
at overskue i gode gå sko og med udsigt ud over
fjorden" siger iværksætter Tina Werborg.

Karina Hoffmann Erhvervsforum Roskildes
iværksætterkonsulent sparre med dig om dine ideer,
og guide dig videre med din virksomhed.

Book møde med iværksætterkonsulent Karina
Hofmann her: BOOK iværksætterrådgivning

 

God kaffe spreder god karma i
Roskilde
Erhvervsforum støtter socialøkonomisk virksomhed
Nu er Kaffe Karmas første baristacykel kommet til
Roskilde. For at sprede både den gode kaffe og
karma i Roskilde, har Erhvervsforum Roskilde
indgået et tæt samarbejde med den
socialøkonomiske virksomhed. Det betyder, at
Erhvervsforum hjælper med etableringen i Roskilde.
Samtidig er man også en af de første kunder hos
Kaffe Karma. Erhvervsforum har nemlig købt 5
gavekort á 2 timers baristacykel ved arbejdspladsen.
Gavekortene bruges i en konkurrence blandt alle
abonnementer på Erhvervsforums nyhedsbrev. ”På
den måde kan vi få markedsført Kaffe Karma via
avisannoncer og annoncer på de sociale medier,
samtidig med at vi forhåbentlig får flere
abonnementer på vores nyhedsbrev”, siger Martin
Sattrup Christensen, der er direktør i Erhvervsforum
Roskilde.
Læs hele artiklen her: Artikel om Kaffe Karma

Får dine medarbejdere Erhvervsforums nyhedsbrev?
hvis ikke kan de tilmelde sig her: Deltag og tilmeld
nyhedsbrev
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Grønbech PR og kommunikation ApS
PR og storytelling som gavner forretningen
Vi gør jer synlige ved at fortælle de gode historier om jeres produkter, services, resultater, mennesker og
mærkesager. Det gør vi ved at levere PR, kommunikation og markedsføring af høj kvalitet og til rimelige priser.

Vi arbejder på tværs af alle relevante kanaler og sikrer positiv omtale i medierne og gode historier på web,
sociale medier og i nyhedsbreve, YouTube-film, markedsføringsmaterialer, events og kampagner.

Det er vores mission at være en uundværlig sparringspartner for dygtige specialistvirksomheder inden for
byggeri, ejendomme, infrastruktur, forsyning, industri, B-to-B service, finans og IT. Se hvordan på
https://www.groenbech.com

Læs mere om Grønbech her: webside: groenbech.com
Kontakt Susanne Lindø Grønbech pr. email: sl@groenbech,com, Tlf.: 3253 0555
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Generalforsamling 2021 i Erhvervsforum – måske online transmission
Sæt kryds i kalenderen:
Erhvervsforum holder den traditionelle årlige generalforsamling for alle medlemmer:
ONSDAG DEN 26. MAJ 2021 kl. 14-00 – 16.00 I GULDALDERSALEN
Vi holder fortsat vejret med hensyn til en fysisk afvikling og glæder os til at sætte rammen for at du kan netværke
med alle de andre medlemmer på dagen. Da vi stadigvæk er ramt af usikkerhed for fysisk networking, forbereder
vi også en onlineramme for generalforsamlingen med mulighed for elektronisk afstemning.
Uanset hvilken ramme vi sætter op, vil vi rigtig gerne møde dig. Sæt derfor et stort X i din kalender og glæd dig til
en spændende eftermiddag med en effektiv afvikling af generalforsamlingen efterfulgt af et højaktuelt debattema
- særligt for Roskilde i disse tider.
Program og tilmelding følger.
 

IVÆRKSÆTTER TIP 4!
Som iværksætter vil man ofte det hele. I sidste uge præsenterede Daniel som er iværksætter TIP 3 af 4. I denne
uge kommer Daniels Tip 4 til at handle om, hvordan du lykkes som en succesfuld og spirrende iværksætter?

Hør Daniels tredje tip her: IVÆRKSÆTTER TIP 4
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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

https://www.facebook.com/erhvervsforumroskilde/?jazoest=2651001201159045105854812178115744955106814882122811017372787967811187470112811031075311478985
http://www.erhvervsforum.biz
mailto:info@erhvervsforum.biz
https://landing.webcrm.com/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakkgqsaomgqaqeuemagoi&wrm=fmeld_yhedsbrev
https://landing.webcrm.com/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakkgqsaomgqaqeuemagoi&wrm=fmeld_yhedsbrev
https://landing.webcrm.com/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakkgqsaomgqaqeuemagoi&wrm=fmeld_yhedsbrev

