
Klar til et spændende efterår
 
Er du en af de heldige, der holdt efterårsferie i den forgangne uge? - så håber vi, at du er tilbage med ny energi, og er klar til
et efterår fyldt med spændende workshops og netværksmøder.
 
Vi starter dog ud med at ønske held og lykke til en kollega, som har valgt at søge nye udfordringer, og derfor stopper i
Erhvervsforum den 31. oktober. Nedenfor kan du læse mere om vores fantastiske kollega, og det store aftryk hun har sat i
Erhvervsforum.  
 
Bliv klogere på IT-sikkerhed, LinkedIn og udbud i Roskilde Kommune
 
I den kommende uge byder vi på et foredrag om cybersikkerhed, med fokus på hvordan danske virksomheder kan beskytte
sig samt forebygge truslen mod IT-sikkerhed.
 
Har du ikke allerede deltaget i en af vores populære LinkedIn workshops, så har du nu muligheden den 9. november. På
denne workshop lærer du at bruge LinkedIn professionelt, og får dermed vejledning til hvordan mediet kan bruges til at
udvikle din forretning.
 
Næste store arrangement er vores Håndværkermøde, hvor du kan få viden om de kommende anlægsprojekter,
udviklingsplaner og udbudsformer, tips til bæredygtigt byggeri og grøn omstilling, samt hvordan du kan blive leverandør til
Roskilde Kommune.
 
Du kan læse mere om arrangementerne nedenfor samt andre nyheder fra Erhvervsforum. 
 

 
God læselyst!

TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


FOREDRAG
'Foredrag om cybersikkerhed og IT-Trusler'

Torsdag en 3. november kl. 15:45-18:30
 

Tilmeld og læs mere her:
FOREDRAG OM CYBERSIKKERHED

 

WORKSHOP
'Brug LinkedIn professionelt'

Onsdag den 9. november kl. 15:00-18:00
 

Tilmeld og læs mere her:
BRUG LINKEDIN PROFESSIONELT

 

https://erhvervsforum.biz/event/foredrag-om-cybersikkerhed/
https://erhvervsforum.biz/event/brug-linkedin-professionelt-2/


WORKSHOP
'Spørg en revisor - for iværksættere'

Torsdag den 10. november kl. 08:00-09:30
 

Tilmeld og læs mere her:
SPØRG EN REVISOR - FOR IVÆRKSÆTTERE

 

NETVÆRKSMØDE
'Håndværkermøde'

Mandag den 14. november kl. 14:30-18:00
 

Tilmeld og læs mere her:
HÅNDVÆRKERMØDE 2022

 

 
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/spoerg-en-revisor-for-ivaerksaettere-6/
https://erhvervsforum.biz/event/haandvaerkermoede-roskilde-kommune-udbud/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Skal din virksomhed med i Virksomhedsguiden 2023?
 
Erhvervsforum samler igen Roskilde Kommunes virksomheder i vores populære Virksomhedsguide. 
 
Guiden byder på adskillige interessante virksomheder med firmaportrætter og præsentationer, og har til formål at synliggøre
flere virksomheder, så der på den måde kan skabes nye kunder, samarbejder og netværk.
 
Virksomhedsguiden udkommer både i trykt og digital version, og den digitale version har samlet set fået 11.000.000 online
visninger, og mere end 80.000 har klikket sig ind og i gennemsnit brugt 4 minutter på at læse i guiden, og finde det de
søgte. 
 
Vil du også være en del af guiden? - Det er gratis at have et portræt med som betalende medlem i Erhvervsforum. 
Vi skal bruge fra dig:
- Bannerbillede 194×45 mm 
- Profilfoto 52×36 mm 
- Tekst maks. 100 ord 
 
Deadline er den 31. oktober - så send dit materiale hurtigst muligt på karina@erhvervsforum.biz

 

Har du styr på risikohåndtering af varer og valuta?
 
Kom med når Erhvervsforum Roskilde i samarbejde med Nordea Erhverv Sjælland Midt & Vest og Plus:7 inviterer til
morgenmøde omkring risikohåndtering af varer og valuta.
 
Vi får ved mødet besøg af en række oplægsholdere, herunder Heidi Rosendal CEO og bestyrelsesmedlem i Plus:7, som
stiller skarpt på en b.la. risikostyring i bestyrelseslokalet og giver konkrete eksempler på hvordan en forsyningskæde gøres
skalerbar og fleksibel. 
Efterfølgende vil Direktør i Nordea Trade Finance, Richard Hayes, fortælle om global handel og udfordringer heraf, samt
temaer og tendenser man skal være opmærksom på i den kommende tid.  
 
Afslutningsvis vil Sara Strøm og Daniel Lundberg fra Nordea Markets præsentere Nordeas videns platform AutoFX IQ, som
giver virksomheder muligheden for at optimere brug af konti, beregne valutarisiko og automatisere likviditetsstyringen.
 

mailto:karina@erhvervsforum.biz


Se program og tilmeld dig arrangementet her

 

Tak til en ildsjæl for stor indsats i Erhvervsforum
 
Erhvervsforums Administrations- og projektchef Tina Testrup har valgt at søge nye udfordringer, og stopper derfor hos os
den 31. oktober. 
 
Tina har væres hos Erhvervsforum siden marts 2019, og har haft en stor betydning for- og været en del af den omstilling
Erhvervsforum har gennemgået de sidste par år. 
Med hendes entusiasme og positive energi er Tina en kollega alle bør få oplevelsen af at arbejde sammen med. Hun er en
ildsjæl, og har været drivkraften bag vores lokale madfestival RO:KOST, det lokale madmarked RO:MARKED, etablering af
klynge- og råvareproducentnetværk samt hendes store arbejde for Roskilde Dyrskue med etablering af årets
fødevareformidling i Spisekammeret .
 
I Erhvervsforum kommer vi alle til at savne Tina på kontoret, både for hendes gode humør, og hendes mange skønne og
fantastiske ideer. 
Vi vil gerne sige tak for det aftryk Tina har sat på kontoret og hos medlemmer af Erhvervsforum. Hun har haft stor betydning
for den forening Erhvervsforum er blevet i dag, og vi ønsker hende alle god vind på den videre rejse.

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

 
Salonen v/Lone Larsen
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Salonen v/Lone Larsen!
 
Hos Salonen v/Lone Larsen bydes du velkommen hos en rigtig frisør der tilbyder både dame- og herreklip.
Salonen ejes af Lone Larsen, som har over 30 års erfaring i frisørfaget. Lone startede som selvstændig i 2010, og i 2013
blev Salonen v/Lone Larsen til.
 
I Salonen arbejdes der ud fra 4 fokusområder:
- At du får en god klipning, farvning eller permanent
- At du selv har nemt ved at sætte håret i hverdagen
- At du får vejledning til produkter og føntørring
- At du alt i alt har en god oplevelse
 

https://erhvervsforum.biz/event/morgenmoede-risikohaandtering-af-varer-og-valuta/


Udover det er Lone et ærligt, kærligt og omsorgsfuldt menneske, der sætter en ære i at der er ro til at være nærværdende
omkring kunderne.
I Salonen er der desuden altid kaffe, the og chokolade til de voksne samt slikkepinde til de mindste.
 
Du kan finde mere info om Salonen her: salonen.dk, eller ringe til Lone og booke en tid på tlf.: 5965 4506

 

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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