ErhvervSkanderborg
Vejledning, sparring og netværk

Har du spørgsmål eller ønsker du at blive medlem?

Så giv os et ring ...

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

Det sig
m e dle e r
m
me r ne om os
...

DIN nære erhvervsforening
i Skanderborg
Vi har fokus på at skabe det bedste miljø for erhvervslivet
i Skanderborg Kommune!
Gennem netværk, vidensdeling og inspirerende arrangementer, hjælper vi dig og din virksomhed til udvikling og vækst –
og med eventuelle problemstillingerne ift. lokalsamfundet.
ErhvervSkanderborg er en privat medlemsejet organisation
med mere end 460 medlemmer, og vi fungerer også som
Skanderborg kommunes erhvervsråd.
Som medlem hos os styrker du erhvervslivets indflydelse og
støtter samtidig områdets udvikling.
Her er dine fordele ved medlemskab:
• Du bliver en del af et stærkt, lokalt netværk med både
lokalt, regionalt og globalt fokus
• Individuel sparring til vækst og udvikling
• Gratis adgang til +50 arrangementer om året (inden for
produktivitet, forretningsudvikling, eksport, salg, HR
markedsføring og økonomi)
• Adgang til 12 lokale erfa-netværk*
• Vi er din dialogpartner overfor bl.a. kommunen
• Erhvervsnyheder målrettet dine interesser
• Hjælp til at finde ledige lokaler/byggegrund
* Vi driver netværk for bl.a. produktionschefer, webshopejere,
økonomichefer, økonomiassistenter, indkøbschefer, indkøbere, HR, Kvalitet/Miljø/Sikkerhed, værkførere, direktionssekretærer og sælgere med eksport fokus.
Læs mere om os på erhvervskanderborg.dk
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”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 efterår 2017
August
23
24
29
30
31

Workshop: Bliv fri for hovedpine!
Tag med "ud i rummet" hos Terma A/S eller IKEA (medlemsarr.)
Adskil dig fra konkurrenterne - og tiltræk de bedste kunder
Iværksættercafé: Er du i gang med at starte egen virksomhed?
FremtidsForum Skanderborg: Rummelighed på arbejdsmarkedet

September
01
05
07
07
14
19
20
21
27

Kom til fredagsbar på Skanderborg Bryghus
Skab din egen succeshistorie i Tyskland
Strategi og bestyrelse - to sider af samme sag!
Dialogmøde for projektudviklere, udstykkere, rådgivere m.fl.
Er du klar til den nye markedsføringslov?
Innovent 2017
Iværksætterworkshop: Kom smart fra start med din virksomhed
Forstå arbejdsrelateret stress og undgå den!
CSR kan forbedre din forretning!

Oktober
04
05
06
06
09
11
12
24
25
31

Kom og mød din næste akademiker (job-dating)
Tegn dig til større engagement, motiverede medarbejdere og effektive møder!
Ledelsesparametre i en transformationstid
Kom til fredagsbar på Skanderborg Bryghus
Østjysk Topmøde: Fokus på produktivitet og konkurrenceevne
Hvorfor ikke lade dine kunder skabe mere værdi i din forretning?
Nyt indenfor byggeri + byg-selv-hotdogs
Sådan finder du din unikke markedsposition!
Iværksættercafé: Er du i gang med at starte egen virksomhed?
Øg din bundlinje via strategisk prisfastsættelse

November
01
03
07
08
10
15
17
24
28

Gør det nemt at ansætte lærlinge og elever – kend juraen bag udd.aftaler
Kom til fredagsbar på Skanderborg Bryghus
1-dagskursus: Salg for ikke-sælgere
Har du styr på dine optimeringsmuligheder i dataopsamling?
Få succes med eksport til Frankrig
Kom til tops på Google med de 10 bedste SEO-tips (let-øvede)
Bedre bundlinje i din forretning – gennem en målrettet salgsadfærd
Vælg de rigtige salgskanaler: Sælgere - forhandlere - agenter - franchise
Forbedr dine MU-samtaler - og skab større arbejdsglæde og bedre bundlinje!

December
01
07
12
12

Julefrokost - KUN for medlemmer
Office 365 vol. 2
Forstå kundens købsadfærd - og få succes med alle kundetyper
Iværksættercafé: Er du i gang med at starte egen virksomhed?

Bestyrelsesmedlemmer

Morten Kohsel - Formand		
Peter Lorentzen		
Charlotte Riberholt
Kohsel 				
AVK Gummi A/S		
Skanderborg Park			
morten@kohsel.dk			plo@avkgummi.dk		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

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. 7.875,3. - 6- marts 2018
Netværksskitur til
Schladming, Østrig

