ErhvervsForum Dagen 2017

Stolthed og samarbejde
7. juni 2017 hos Toyota, Bastrupgårdvej 1, Holstebro

ErhvervsForum Holstebro er erhvervslivet i Holstebro Kommune. Scenen er sat til et brag af en
dag, når erhvervsliv, erhvervsforeninger og andre med interesse i at skabe udvikling og vækst i
området inviteres med en tur i bokseringen. Kom med til ErhvervsForum Dagen og engagér dig i
den fælles indsats.

Derfor skal du og din virksomhed med:
n
n
n

Få øjnene op for nye samarbejdsmuligheder
Vær med til at tage ansvar for udvikling og vækst
Bliv udfordret på din vanetænkning

Program:
12.00 Dørene åbnes til registrering, fletværk og frokost med lokale specialiteter
13.00 Velkommen til!
 el 1 – Vi vil have stoltheden tilbage
D
	I det vestjyske har vi rigtig meget – og rigtig mange – at være stolte af. Sat ind som en
lige højre får vi en (k)ærlig opsang og besked på at lægge den vestjyske beskedenhed
på hylden og genfinde stoltheden.
	Del 2 – Fletværk sat i system – spot nye samarbejdspartnere
	Når matchmaking bliver sat i system, er chancen for at du bruger tiden rigtigt – og på
de rigtige – markant større. Vil du være sikker på at komme i infight med de rette personer på selve dagen, så grib chancen, opret en profil og book dine møder på forhånd.
	Del 3 – Kom med i mentorernes hule
	Tre håndplukkede, lokale iværksættere går i bokseringen og pitcher deres idé for et
panel af mentorer. Som deltager kan du komme med gode råd fra ringhjørnet eller
sætte ind med skarpe spørgsmål, der måske sætter iværksætterne til tælling.

17.00 Tak for i år

Tilmelding:

Send en mail til erhvervsforum@holstebro.dk med navn og virksomhed/organisation,
adresse og CVR-nummer senest d. 31. maj 2017. Skriv venligst ”EFH dag 2017” i emnefeltet.
Pris for at deltage 750,-/per person. Faktura følger efter tilmelding.

Temagrupper:
n
n
n
n
n

Hør om grupperne og mød de engagerede virksomheder
Motorvej 18 - hele vejen
Kvalificeret arbejdskraft
Branding
Finansieringsmodeller/koordinationsgruppen

Har du spørgsmål, input eller en god idé,
så kontakt koordinationsgruppen:
Lotte Littau Kjærgaard, Creativ Company
tovholder for koordinationsgruppen
Tlf: 40144032 eller e-mail: lotte@cchobby.dk
Pernille Block, Advokaterne Nupark
Tlf: 40249494 eller e-mail: pb@advokaternenupark.dk
Lars Rounborg, Rounborg//Rasmussen
Tlf: 53701412 eller e-mail: info@rounborg-rasmussen.dk
Frans Skovholm, Leoni Advokaterne
Tlf. 92728800 eller e-mail: fsk@leoniadvokaterne.dk
Bolette van Ingen Bro, Navigators
facilitator for koordinationsgruppen
Tlf: 28111819 eller e-mail: bob@navigators.dk

Forkæl
ganen
Kom i god tid og nyd
frokosten fremtryllet med
lokale specialiteter af
souschef fra Under Klippen,
Jakob Jensbye og et team
af lokale kokke.

Fakta om ErhvervsForum Holstebro

ErhvervsForum Holstebro er erhvervslivet i Holstebro Kommune. Igennem tæt erhvervssamarbejde og dialog
arbejder erhvervslivet i Holstebro Kommune sammen om at udvikle konkurrenceevnen og skabe bedre
grobund for udvikling og vækst. Både for at styrke udvikling og vækst i den enkelte virksomhed, påvirke de
fælles rammevilkår samt være en medvirkende faktor til, at hele kommunen er et attraktivt sted at bo, gæste,
arbejde i og ikke mindst drive virksomhed i.

