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PROGRAM
STORE SCENE

10.00

SMV PULJER,  FORRETNINGSUDVIKLING OG
IVÆRKSÆTTERI

v.  Erhvervshus Sydjyl land

10.30

SØNDERJYSKE FODBOLD -  MØD DE NYE EJERE
Oplev hvad dagligdagen byder på i  en fodboldklub

11 .30

TM TØNDER HÅNDBOLD
Hvem er v i ,  og hvad står  v i  for

12.30

SMV PULJER,  FORRETNINGSUDVIKLING OG
IVÆRKSÆTTERI

v.  Erhvervshus Sydjyl land

13 .00

FÅ INSPIRATION OG REDSKABER TIL  EKSPORT
Hør mere om ti lbud,  t i lskud og muligheder inden for

eksport

13 .30

ARBEJDSKRAFT OG UDDANNELSE
Kursusti lbud,  projekter  og efteruddannelse for

virksomheder 

14.00

TÆNK MERE CIRKULÆRT OG UDVIKL NYE
FORRETNINGSMODELLER

Aktiviteter  og hjælp t i l  bæredygtig udvikl ing og
cirkulære forretningsmodeller

14.30

POWERWORKSHOP "TJEK DIT SALG" OG FÅ
SALGSVÆRKTØJER MED HJEM

v.  Erhverv Syd



10.00

EJERSKIFTE
"Vi l  man sælge s in virksomhed,  bør man være
opmærksom på. . "  Gode råd t i l  e jerskifte .

11 .00

CROSSBORDER BUSINESS NETWORK 
Ønsker t i l  kommende erhvervssamarbejde over
grænsen

13 .00

PROFESSIONEL BESTYRELSESKANDIDAT
Ledelsesrådgivning og bestyrelseskandidater

14.30

VÆRDIEN AF EN PROFESSIONEL BESTYRELSE
ELLER ADVISORY BOARD
Etablering af  ADVISORY BOARD OG BESTYRELSE -
Professionel  sparr ing og støtte

PROGRAM
LILLE SCENE

MEDLEMSSERVICE
HELE DAGEN
Medlemsservice er  for  dig som
medlem. Få et  overbl ik over
aktuel le t i lbud og
ti lskudsmuligheder ,  se vores
kommende events og workshops
og hør mere om, hvordan vi  kan
hjælpe dig og din virksomhed.

Der vi l  være frokost  kl .  12-13  i
Digegrevens Hus og Vores Marsk  
og efterfølgende kage kl .  14-15



IVÆRKSÆTTER
CAFÉ
HELE DAGEN

1-1 RÅDGIVNING
HELE DAGEN

Du får  som virksomhed bl .a .
mulighed for  at  sparre om
udfordringer og muligheder i
din virksomhed el ler  søge svar
på dine spørgsmål fra f .eks .  en
bankrådgiver ,  en revisor ,  en
kommunikationsrådgiver  el ler
en IT-konsulent

Book et  møde med en rådgiver
og få individuel  sparr ing med en
professionel  i  1 -1  format.

NEXTSTEP
KL. 11.00
Deltag i  rundbordssamtale og
hør nærmere om NextStep-
forløb fra deltagere som al lerede
er i  gang.
Få viden om, hvordan du kan få
27.000 kroner t i l
kompetenceudvikl ing el ler  1-1
rådgivning.



MØD LOKALE
FØDEVAREPRODU
CENTER
SMAG LOKALE PRODUKTER
Der vi l  hele dagen være åbent i
Fødevarehuset Vores Marsk,  hvor
du kan få fortæll ingen om
indsatsen,  tage en snak med de
lokale fødevareproducenter  og
smage på lokale produkter .  

1-1 RÅDGIVNING
KL. 10-11, 12-14 OG 15-17
Få sparr ing på den businesscase,
på en ide t i l  et  nyt  produkt ,
serviceydelse og få
kompetenceafdækket dit  behov
for  at  kunne bevæge
forretningen fremad.  

NETVÆRKSCAFÉ
KL. 11-12 OG 14-15
Mød en kol lega som også har
fødevarer  som
omdrejningspunkt og få
udvekslet  tanker og ideer .  De
uformelle og t i l fældige
sammentræf skaber ofte de
gode dialoger og varige
samarbejder .


