
Kom med til årets måske lækreste arrangement 
 
Et godt glas vin er ofte starten på en god aften og sættes der en lækker ost til, så kan man næsten høre englene synge. I
Erhvervsforum er vi så heldige, at vi har to medlemmer, Allan Caseus fra Caseus Ost & Delikatesser og Peter Larsen fra
Vinbutikken.dk, som er eksperter på hver deres kulinariske felt; netop ost og vin. 
Erhvervsforum inviterer derfor i samarbejde med Caseus Ost & Delikatesser og Vinbutikken.dk til eksklusivt Business Vino &
Ost arrangement torsdag den 20. april.
Læs mere om det eksklusive og smagfulde arrangement nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig direkte. 
 
Nedenfor er også et udvalg af kommende aktiviteter, såvel som en præsentation af et af vores nye medlemmer. 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETSKALENDER

 
Grundet vinterferie i uge 7 og 8 vil der være pause i aktiviteter disse uger. 

 

NETVÆRKSMØDE
'Netværk for soloselvstændige – februar'

Mandag den 27. februar 2023  kl. 08.15 – 10.00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRK FOR SOLOSELVSTÆNDIGE - FEBRUAR

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/
https://erhvervsforum.biz/event/netvaerk-for-soloselvstaendige-februar/


 

WORKSHOP
'Kapitalrejsning til den fremtidige vækst'

Torsdag den 2. marts 2023  kl. 08.00 – 10.00
 

Tilmeld og læs mere her:
WORKSHOP: KAPITALREJSNING

 

 

Business Vino & Ost - Årets måske lækreste arrangement
 
Nogle ting er oftest bedre når de kommer med en makker f.eks. æg og bacon, Batman og Robin, og selvfølgelig vin og ost. 
 
Vin og ost er en fornøjelse for både ganen og sanserne, og der er mange muligheder for at eksperimentere med forskellige
kombinationer for at finde det perfekte match. Netop dette match er Erhvervsforum på jagt efter.

https://erhvervsforum.biz/event/workshop-kapitalrejsning/


Det er derfor med stor fornøjelse, at vi inviterer til eksklusivt Business Vino & Ost arrangement i samarbejde med to af vores
medlemmer; Vinbutikken.dk og Caseus Ost & Delikatesser.  
 
Allan Caseus fra Caseus Ost og Delikatesser og Peter Larsen fra Vinbutikken.dk er eksperter på hver deres kulinariske felt,
og de vil aftenen igennem tage os på en forrygende smagsrejse, hvor der selvfølgelig også skal netværkes i blandt
deltagerne. 
Aftenen afrundes på humoristisk vis af forfatter og foredragsholder Torben Weise, der flere gange er blevet udvalgt til at
være blandt de mest motiverende talere i Danmark.
 
 
Praktisk:
Arrangementet finder sted torsdag den 20. april, kl. 17:00-21:30 i den gamle bio under den Danske Bank. Der vil være en
egenbetaling på 500,- kr. inkl. moms, som betales ved tilmelding. Der er 60 pladser, og tilmelding foregår via først-til-mølle-
princippet. 
 
Læs mere og tilmeld dig allerede i dag, så du er sikret en plads til årets måske lækreste arrangement:
 
TILMELD BUSINESS VINO & OST
 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

BrandMonkey - kreativt webbureau 
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem BrandMonkey!
 
BrandMonkey er et kreativt webbureau beliggende centralt i Roskilde, der specialiserer sig i digitalt design og udvikling af
websites, e-commerce og custom løsninger for en lang række kunder.
Hos BrandMonkey er kvalitet det største fokus, så kunder får den bedste oplevelse og den bedste løsning på deres
forespørgsler.
 
Du finder ej heller standardløsninger hos BrandMonkey, for alle løsninger bliver skræddersyet til den enkelte kunde og deres
behov. De laver det som du har brug for, og kan være med dig hele vejen, både online og offline. Samtidig taler du også altid
direkte med personen eller personerne der sidder med fingrene i din opgave. 
 
BrandMonkey kan udover hjemmesider også være behjælpelige med kompetencer inden for grafisk materiale, appudvikling,
webbannere, nyhedsbreve, motion graphic m.m.
 
Du kan læse mere og finde case eksempler på: www.brandmonkey.dk. Ønsker du et tilbud eller sparring, så kontakte
BrandMonkey på tlf.: 2590 0945 eller på e-mail: hello@brandmonkey.dk

 

https://voresroskilde.nemtilmeld.dk/210/
https://brandmonkey.dk/
mailto:hello@brandmonkey.dk
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