
Fokus på økonomisk sparring og IT-sikkerhed
Mange små og mellemstore virksomheder er lige nu ramt af den aktuelle energikrise, hvor både energiregningen og
materiale priser er skudt i vejret.
Erhvervsforum samarbejder med Erhvervshus Sjælland om at hjælpe regionens små og mellemstore virksomheder med
vækst og udvikling, og hjælper også til når virksomheder har brug for sparring til at håndterer problemer. Vi har derfor sat
fokus på det særlige krisetilbud 'Early Warning', som har mange års erfaring med at hjælpe virksomheder gennem hårde
tider. 

Du kan derfor læse mere om Early Warning programmet længere nede, hvor du også finder direkte link til at kontakte en
rådgiver.
 

Erhvervsforum har yderligere fokus på det højaktuelle emne IT-sikkerhed, og holder derfor i samarbejde med  InterForce
Region Sjælland og Roskilde Kommune et foredrag om cybersikkerhed.
Vi får til foredraget besøg af en række eksperter, som med spændende oplæg vil forsøge at svare på hvordan man beskytter
sin virksomhed og forebygger truslen mod IT-sikkerheden. 

Læs mere om foredraget, og tilmeld dig nedenfor. 

Stor opbakning fra detailhandlen 
 
De sidste tre uger har Erhvervsforum været rundt for besøge hele detailhandlen i Roskilde kommune, for at invitere dem til
vores workshop “Vinderbutikker – en guide til glade kunder og god bundlinje”. I tirsdags kulminerede vores arbejde, da vi
bød velkommen til workshoppen, som tager udgangspunkt i Torsten Bo Jørgensens bog af samme navn.  
Torstens bog er et inspirations- og arbejdsredskab til hvordan man får skabt økonomisk stærke butikker, og alle deltagere på
workshoppen fik et eksemplar med af Torstens bog, som b.la. har en af Roskildes lokale butikker Slagter Frimann med. 
 
Der skal lyde en stor tak til de deltagende fra detailhandlen, som var en del af workshoppen, og som udover et eksemplar af
Torsten Bo Jørgensen bog, også fik en række gode råd og tips med på vejen til at blive en Vinderbutik. 
 
Workshoppen blev afholdt i samarbejde med Sparekassen Sjælland-Fyn i Roskilde, som også lagde flotte lokaler til.



 
 
Nedenfor kan du se et udvalg af vores kommende aktiviteter, smat finde hele vores aktivitetskalender. 

 
Vi glæder os til at ses i #alletidersroskilde 

 
God læselyst!

TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

NETVÆRKSMØDE
'Iværksætternetværk (nystartede) - oktober'

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

Tilmeld og læs mere her:
IVÆRKSÆTTERNETVÆRK - OKTOBER

 

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

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/
https://erhvervsforum.biz/event/8471/
https://erhvervsforum.biz/event/hvordan-skaffer-du-fondsmidler-til-dit-projekt/


 

NETVÆRKSMØDE
'Yngre leder netværk oktober'

Torsdag en 27. oktober kl. 08:00-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
YNGRE LEDER NETVÆRK OKTOBER

 

 
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

 

 

 

https://erhvervsforum.biz/event/yngre-ledere-netvaerksmoede-oktober/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Har du styr på IT-sikkerheden i din virksomhed?
 
Torsdag den 3. november sætter Erhvervsforum fokus på det højaktuelle emne IT-sikkerhed, når vi i samarbejde med
InterForce Region Sjælland og Roskilde Kommune inviterer til foredrag om cybersikkerhed.
 
For hvad gør Danmark og de danske virksomheder for at beskytte sig? Hvordan kan vi forebygge truslen mod vores IT-
sikkerhed? - Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal diskutere og have svar på.
 
Vi får besøg af en række eksperter inden for området, som med spændende indlæg hver især vil give deres svar på
ovenstående spørgsmål.
Der vil desuden være rig mulighed for at netværke undervejs, samt mulighed for at stille spørgsmål til eksperterne undervejs.
 
Læs mere og tilmeld dig her

 

Få sparring til din virksomheds økonomi
 
Energiregningen og materiale priserne er skudt i vejret. Samtidig er danskernes penge til nyindkøb og investeringer blevet
små. Samtidig rammer den aktuelle krise lige nu de små og mellemstore virksomheder hårdt.
 
Er din virksomhed ramt eller på vej i farezonen til en udfordret økonomi? - Invester din tid til at løse det, før det er for sent.
 
I Erhvervsforum Roskilde samarbejder vi med Erhvervshus Sjælland om at hjælpe regionens små og mellemstore
virksomheder med vækst og udvikling. Det gælder også sparring til en bedre økonomi.
Derfor tilbyder Erhvervshus Sjælland 'Early Warning' programmet, som er et tilbud til virksomheder, der oplever økonomiske
udfordringer eller er i krise. 
De hjælper b.la. med at skabe overblik over:
- Virksomhedens aktuelle drift og cash flow
- Værdier
- Tilgodehavender og gæld
- Ejerforhold, garantier og kautioner mv.
 

https://erhvervsforum.biz/event/foredrag-om-cybersikkerhed/
https://rokost.nemtilmeld.dk/


Målet er, at din virksomhed og dig kommer bedst muligt gennem krisen. Hjælpen er fortrolig, gratis og uvildig, og jo tidligere
du får rådgivning, jo flere handlemuligheder har du.
 
Læs mere om Early Warning programmet her

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

Sabrina Søndergaard - Dekoratør & Stylist
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Sabrina Søndergaard - Dekoratør & Stylist!
 
Sabrina Søndergaard arbejder som dekoratør og boligstylist, og hjælper dig med alt inden for styling af dine butiksvinduer,
lokaler eller bolig.
 
Dine vinduer er det første kunderne ser, og dem der skal få kunderne til at træde indenfor i din butik. Derfor er der hos
Sabrina på det kreative og visuelle udtryk, og at skabe en sammenhæng og harmoni i en styling som udstråler personlighed
og stil.  
Sabrina laver flotte og spændende vinduer, hvor der arbejdes med farvestyring og blikfang med det for øje at skabe
nysgerrighed hos kunderne og mere salg.  

Hvis du synes, at det kan være en frustration at tænke på ny vinduesudstilling gang på gang, og ønsker at bruge tiden på
andre ting, så kan Sabrina frigøre dig fra den opgave og lave inspirerende dekorationer i løbet af året.
Du kan se mere på www.sabrinasondergaard.dk, eller kontakte Sabrina for en uforpligtende snak og tilbud på mail:
sabrina@sabrinasondergaard.dk eller tlf.: 2514 6214
 

 

https://earlywarning.dk/vend-modgang-til-medgang
http://www.sabrinasondergaard.dk/
mailto:sabrina@sabrinasondergaard.dk


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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