
Unik invitation til butikker og detailhandel
Erhvervsforum inviterer butikker og detailhandel i Roskilde Kommune til workshoppen 'Vinderbutikker'.
Workshoppen er gratis og afholdes i samarbejde med Torsten Bo Jørgensen der er rådgiver og facilitator i eget firma,
BYSTRATEGI, og som har skrevet bogen "Vinderbutikker – en guide til glade kunder og god bundlinje”.

Workshoppen afholdes den 6. oktober, og er en unik mulighed for både at netværke og debatere med andre lokale butikker,
samt få inspirations- og arbejdsredskaber til at skabe økonomisk vækst.
Efterfølgende har fire butikker mulighed for at få besøg af Torsten, som sammen med butikken udarbejder en handleplan for
butikkens vækst. De fire butikker findes ved lodtrækning blandt deltagerne til workshoppen.

Læs mere og tilmeld dig workshoppen nedenfor. OBS: der er begrænset antal pladser. 

Mangler du fondsmidler til dit projekt?
Har du en nytænkende ide eller et projekt du gerne vil realisere, men ved ikke helt hvordan du skal finansiere det? - Så bør
du deltage i Erhvervsforums kommende workshop, der handler om hvordan du skaffer fondsmidler til din ide eller projekt. 

Oplægsholder på workshoppen er Dennis Hørmann, som er medstifter af fonde.dk, Danmarks mest opdaterede fundraising
portal, samt fundraiseren.dk som hjælper virksomheder med projektudvikling og vinkling af fondsansøgninger. Dennis vil på
workshoppen give konkrete tips og råd, så du kan få inspiration til din egen ansøgning til tilskudspuljer.

Du kan tilmelde dig nedenfor, hvor du også kan finde direkte link til hele Erhvervsforums aktivitetskalender. 

Vi glæder os til at ses i #alletidersroskilde 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


WORKSHOP
'Vinderbutikker – en guide til glade kunder og god bundlinje'

Torsdag den 6. oktober kl. 7:30-9:30
 

Tilmeld og læs mere her:
VINDERBUTIKKER

 

NETVÆRKSMØDE
'Iværksætternetværk (nystartede) - oktober'

Torsdag den 12. oktober kl. 9:00-11:00
 

Tilmeld og læs mere her:
IVÆRKSÆTTERNETVÆRK - OKTOBER

 

https://erhvervsforum.biz/event/vinderbutikker-en-guide-til-glade-kunder-og-god-bundlinje/
https://erhvervsforum.biz/event/8471/


Workshop
'Hvordan skaffer du fondsmidler til dit projekt?'

Tirsdag den 25. oktober kl. 16:00-18:00
 

Tilmeld og læs mere her:
HVORDAN SKAFFER DU FONDSMIDLER

 

 
Vil du være blandt de første til at høre om vores mange spændende aktiviteter? - Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi

holder dig opdateret på kommende workshops, netværksmøder, og events!
Tilmeld nyhedsbrevet her: Erhvervsforum Roskilde Nyhedsbrev

 

 

 

Bliv en energispare-helt
- Også på arbejdspladsen 
 
Vi bruger omkring 1/3-del af døgnets timer på arbejdspladsen, og derfor efterlader vi også et væsentligt energiaftryk, mens vi
er på arbejde. 
Hvis vi sammen ændrer vores vaner, kan vi sænke forbruget og bidrage til løsningen på den energisituation, vi står i lige nu.
 
På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde en række spareråd, som du både kan bruge derhjemme og på
arbejdspladsen, så du kan blive en energispare-helt. 
Du kan også finde kampagnemateriale, som du kan printe og hænge på din arbejdsplads.
 
Læs mere og find materiale her

 

https://erhvervsforum.biz/event/hvordan-skaffer-du-fondsmidler-til-dit-projekt/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/
https://sparenergi.dk/erhverv/sparerad-pa-arbejdspladsen


Bliv leverandør til udbud og opgaver i Roskilde Kommune
  
Hver år har Roskilde Kommune en række større og mindre udbud, opgaver og indkøb. Er du erhvervsdrivende, har du nu
mulighed for at tilmelde dig kommunens leverandør/håndværkerliste så du kan byde på de vedligeholdelsesopgaver og
renoveringsprojekter, som kommunen udbyder. 
 
Ved at registrere sig på leverandør/håndværkerlisten, håber kommunen på at skabe mere gennemsigtighed ved valg af
leverandører og mere konkurrence på området for håndværkerydelser. For at komme i betragtning til opgaver på
vedligeholdelse og renovering i Roskilde Kommune, skal din virksomhed derfor være at finde på listen.
 
Du kan se og registrere dig på listen her: Roskilde Kommunes leverandørliste  
Du kan også se og abonnere på udbud og udbudsplanen for 2022: Roskilde Kommunes udbudsplan 2022 
  
Har du spørgsmål så kontakt kommunens erhvervsafdeling på erhverv@roskilde.dk eller 46313535, som vil guide dig til
rette kontaktperson.

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

FK Byggestyring 
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem FK Byggestyring!
 
FK Byggestyring er en mindre nystartet rådgiver virksomhed, men med mange års erfaring.  
Det er Flemming Kristensen der står bag FK Byggestyring, og han har både været murermester/entreprenør, rådgiver og
bygherre inden for bygge- og projektledelse.
 
Dette afspejles også i de opgaver, der udføres i FK Byggestyring, som netop er opgaver inden for bygge- og projektledelse,
herunder økonomi-, tids- og risikostyring og bygherrerådgivning. Flemming er desuden aut. kloakmester.
 

https://rokost.nemtilmeld.dk/
https://www.comdia.com/roskildekommune/offentligleverandoer.aspx
https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/erhverv/leverandor-til-kommunen/udbud/aktuelle-udbud/?type=all&month=0&text=h%C3%A5ndv%C3%A6rker
mailto:erhverv@roskilde.dk


Hos FK Byggestyring omfatter opgaverne både nybyggeri og renovering, og der udføres opgaver for både private og
offentlige bygherrer.
 
Da FK Byggestyring er en nystartet virksomhed, er deres hjemmeside undervejs. Vil du derfor i kontakt med FK
Byggestyring, så kan du sende en mail til: FKByggestyring@outlook.dk, eller ringe på tlf.: 51 51 00 35.
Du kan også tage fat på Flemming Kristensen her 

 

Erhvervsforum Roskilde
Maglegårdsvej 2, bygn. F.
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00 
info@erhvervsforum.biz
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