ErhvervSkanderborg
Vejledning, sparring og netværk

Har du spørgsmål eller ønsker du at blive medlem?

Så giv os et ring ...

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

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

Vi samler erhvervslivet!
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 530 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 +60 arrangementer om året
(inden for produktivitet, forretningsudvikling, eksport,
salg, HR, markedsføring og økonomi) - med mulighed for
at netværke
• Adgang til 9 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 regnskabschefer/bogholdere, webshopejere, direktører, enkeltmandsvirksomheder, økonomichefer, Kvalitet/Miljø/Sikkerhed, mellemledere, direktionssekretærer samt kommunikation & markedsføring.
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 forår 2019
Januar
15
16
23
25
30

Nytårskur for erhvervslivet
Kom rigtigt fra start: Markedsføring på de sociale medier
1-dags workshop: Tag hånd om dit arbejdsliv og undgå stress
Hvad er AI, og hvorfor er det relevant for din virksomhed?
Færre ulykker og bedre bundlinje

Februar
06
07
19
27
28

Åben iværksættercafé - for dig der er i gang med at starte egen virksomhed
Facebook for begyndere
Tid til status: Hvad sker der i praksis med GDPR?
Håndboldkamp + spisning + foredraget ”Karriere, kemo & kampgejst”
Dialogmøde med Teknik & Miljø

Vidste

du?

I kan kv
it & frit
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ge
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e
s
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a r r an g e
menter

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.

Marts
02
13
14
21
26
28

Netværksskitur 2019
Facebook for øvede
Nye kommunale projekter
Brænd igennem med dit budskab - stå stærkt når du skal præsentere
Hvor langt er du villig til at gå for succes?
Generalforsamling 2019 + Genvej til begejstring

April
09
10
25
25
30

Få succes med rekruttering - første gang!
Få et morgen-boost: Balance i krop og sind med yoga
Få styr på din personlige LinkedIn-profil (8.30-11.30)
Få styr på din personlige LinkedIn-profil (12.30-15.30)
”Sidder du nu ned igen?” Aktive arbejdspladser - fra hvorfor til hvordan

Maj
09
14
15
22

Medlemsarrangement på Himmelbjerggården
Åben iværksættercafé - for dig der er i gang med at starte egen virksomhed
Optag video med din smartphone - tips & tricks
Situationsbestemt bestyrelsesarbejde

Juni
03
12
18

Arbejdsmiljø - hvad er mit ansvar, og hvordan gør vi?
Hvordan sætter du den rigtige pris?
Disruption - og hvad så?

Bestyrelsesmedlemmer

Morten Kohsel - Formand		
Knud Bonde		
Charlotte Riberholt
Kohsel 				
Kamstrup A/S		
Skanderborg Park			
morten@kohsel.dk			kb@kamstrup.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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Medlemskab

Pris pr. år, ekskl. moms

Nyetablerede
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,-

