ErhvervSkanderborg
Vejledning, sparring og netværk

KONTAKT
Erhvervschef Anja Ellersgaard Basse 2422 4411
Erhvervschef Marianne Kristensen 3035 2585
Erhvervskonsulent Line Ebbesen 4020 5430

Vi gør viden til god
forretning
ErhvervSkanderborg arbejder for at gøre Skanderborg kommune til en af de bedste erhvervskommuner i Danmark.
Gennem netværk, vidensdeling og inspirerende arrangementer, plejer vi medlemmernes interesser og hjælper virksomhederne i kommunen til vækst og med eventuelle problemstillinger i forhold til lokalsamfundet.
ErhvervSkanderborg er en medlemsejet organisation, der
også fungerer som Skanderborg kommunes erhvervsråd.
Dine medlemsfordele:
• Lokalt netværk med både lokalt, regionalt og globalt fokus
• Du får adgang til viden
• Du får inspiration til udvikling
• Du får hjælp til vækst
• Du styrker erhvervslivets indflydelse
• Du støtter områdets udvikling
Du inviteres til mange spændende foredrag i løbet af året, og
du får som medlem gratis adgang til de fleste arrangementer. Temaerne er inden for: produktivitet, forretningsudvikling,
afsætning, kapitaladgang og medarbejdere.
Foreningen driver også en række ERFA-netværk for bl.a.
produktionschefer, værkførere, økonomichefer, økonomiassistenter, indkøbschefer, indkøbere, HR, Kvalitet/Miljø/Sikkerhed, direktionssekretærer og sælgere med eksport fokus.

Scan og læs mere
om ErhvervSkanderborg
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www.erhvervskanderborg.dk | CVR 32 16 81 32

Det siger medlemmerne ...
”ErhvervSkanderborg er stedet,
hvor jeg netværker og henter gode
indspark til udvikling og virksomhedsdrift. For mig har det afgørende
betydning, at foreningen også har
fokus på byggebranchen og fungerer
som talerør til kommunen.”
Direktør Michael Nielsen,
Aage Wegener & søn A/S

”Jeg oplever, at erhvervskontoret er
stedet, hvor man kan få svar på de
spørgsmål, der trænger sig på, og
hvor man kan få hjælp til at skabe
kontakt til relevante parter.”
Adm. direktør Per Nautrup
Nautronic A/S, Skanderborg

”Via ErhvervSkanderborg har jeg adgang til et stærkt socialt netværk, ny
viden og den faglige sparring, som jeg
har brug for som solo-selvstændig.”
Else Marie Nielsen
Ejer, em-design

ErhvervSkanderborg
Arrangementer forår 2017
Januar
04
09
12
17
18
23
25
26
30

Nytårskur 2017 + uddeling af ErhvervsUdviklerprisen
Kom og hør om VITAS
Lær at tjene penge + tapas & ølsmagning
Få det bedste ud af kulturmøder på arbejdspladsen
Stress - det skal ledes væk!
Iværksættercafé - ønsker du at starte egen virksomhed?
Elitesport som rekrutteringsgrundlag
Dialogmøde med Teknik & Miljø
Hvor sidder JUHU-knappen?

Februar
01
01
09
21
28

Uddannelse: Projektledelse - gør projekter til en succes
Inspirationsworkshop: Vækst og udvikling - men hvordan?
Opnå ny konkurrencekraft og vækst via design
Professionelle præsentationer med PowerPoint
Gå-hjem-kursus om entrepriseret

Har du talt med din målgruppe for nylig?
Netværksskitur: Sæt din virksomhed på det lokale landkort
Udvikling af servicevirksomheder inden for turist og handel
Generalforsamling i ErhvervSkanderborg
Jobdating
Brug virksomhedens fysiske rammer strategisk

April
04
06
19
28

Iværksættercafé - ønsker du at starte egen virksomhed?
Brug Office 365 effektivt!
Er din virksomhed klar til de skærpede persondataregler?
Kend dine livsstrategier og styrk dit lederskab!

Maj
04
08
16
18
23
30

Succes Online: Digitalisering af virksomheden
Gør dit salg smertefrit!
Sociale medier i små virksomheder
Positiv ledelsespsykologi
Succes Online: Opfølgning
Iværksættercafé - ønsker du at starte egen virksomhed?

Juni
02

Forhandlingsteknik og prissætning i kommercielle aftaler

Bestyrelsesmedlemmer
Morten Kohsel - Formand
Kohsel Elektronik			
morten@kohsel.dk		

Peter Lorentzen		
AVK Gummi A/S		
plo@avkgummi.dk

Charlotte Riberholt
Skanderborg Park			
cri@skanderborgpark.dk		

Kent Nielsen - Næstformand
Peter Rose Nøhr		
Jyske Bank Skanderborg		
Stilling Køl & El		
kent@jyskebank.dk		
pn@stilling-koel-el.dk		
			
Helle Kloster			
Claus Larsen
PureGreen			
Dansk Miljø Rådgivning A/S
helle@puregreen.dk		 cl@dmr.dk
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Et godt tip!
Tilbyd vores
arrangementer som
personalegode til
dine medarbejdere!
Eller brug dem som
fælles referenceramme for fx en
ledergruppe.
Det koster ofte IKKE
ekstra at tilmelde flere.

Medlemskab

Pris pr. år, ekskl. moms

Marts
07
11
22
23
29
30

Vidste

Virksomheder med
CVR under 1 år
Kr. 525,1 ansat		
Kr. 1.050,2-9 ansatte
Kr. 1.575,10-25 ansatte
Kr. 2.625,26-99 ansatte
Kr. 4.200,100-199 ansatte
Kr. 5.775,200+ ansatte
Kr. 7.875,-

