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Godt nytår
Erhverv Norddanmark ønsker alle modtagere af eNyhedsbrevet godt nytår. Vi
glæder os over, at vi allerede har haft lejlighed til at hilse på rigtig mange i
forbindelse med borgmestermødet 8. januar, som med 200 deltagere og en
veloplagt Thomas Kastrup-Larsen blev en flot indledning på det nye år. Se nogle
indtryk fra arrangementet her.

Retningen er rigtig, men vi mangler højde
Ifølge flere pengeinstitutters analyser ved årsskiftet er dansk økonomi langsomt
på vej ud af krisen. Retningen er rigtig, men i Nordjylland mangler vi højde. Læs
Anders Hjulmands debatindlæg - sendt til og bragt i Nordjyske Stiftstidende her.

Arrangementer på vej
22-1-2014: Nytårs-kickoff - Flyt dig! Eller fremtiden kommer efter dig
Fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen giver under overskriften “Flyt dig! Eller
fremtiden kommer efter dig" et nytårs-kickoff med stof til eftertanke. Mere
information og tilmelding her.
5-2-2014: "Find Your Next" - Fagligt fyraftensmøde med Andrea Kates
Det første arrangement i årets faglige møderække giver dig praktisk indsigt, som
du kan tage direkte med hjem i din egen virksomhed og anvende. Mere
information og tilmelding her.
27-2-2014: Trademark besøger Musikkens Hus
Trademark indleder det nye års møderække med et eksklusivt arrangement i
Musikkens Hus, én måned før den nye attraktion åbner. Mere information følger
snarest på www.erhvervnorddanmark.dk.
5-3-2014: Generalforsamling
Gæstetalen til årets generalforsamling leveres denne gang af Thomas F. Borgen,
der i efteråret 2013 tiltrådte som administrerende direktør for Danske Bank.
Mere information følger snarest på www.erhvervnorddanmark.dk.
9-4-2014: Den rigtige historie til de rigtige medier på rette tidspunkt
Journalist, kommunikationsrådgiver Mads Stenstrup giver en indføring i, hvordan
medierne tænker og hvordan virksomhederne skal tænke, hvis de vil i medierne
med deres historier. Mere information følger snarest på
www.erhvervnorddanmark.dk.

ÅRETS BRØL 2014
Tilrettelæggelsen af ÅRETS BRØL 2014 - Nordjyllands største temperaturmåling
af virkningsfuld, kreativ og veludført markedsføring – er i fuld gang. Senest er
stedet for den afsluttende prisfest fredag 29. august 2014 faldet på plads, idet
det nu ligger fast, at den finder sted i Nordkrafts multisal.
Også årets kategorier er lagt fast og næste skridt er, at der bliver åbnet for dels
bidrag til konkurrencen, dels billetsalg til det afsluttende arrangement. Læs
meget mere om ÅRETS BRØL 2014 her.

Snart nyt magasin
Redaktionen er i fuld gang med at forberede årets første nummer af
medlemsmagasinet, der udkommer som et tillæg til Nordjyske Stiftstidende
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søndag 16. marts 2014. Via magasinet kan du komme i nærkontakt med læsere i
hele den nordjyske region, så overvej at annoncere - det kan godt betale
sig. Læs mere om annoncering her.

Nye medlemmer
En erhvervsorganisation har kun den gennemslagskraft, som dens medlemmer
giver den. Derfor glæder det os altid at kunne byde velkommen til nye
medlemmer. De seneste er:



Nordjyllands Historiske Museum: Museumsdirektør Lars Christian
Nørbach









Center for Trivsel: Direktør Merete Lindholmer



NetTel ApS.: Indehaver Ib Knudsen

Højers Forlag: Forlægger Henrik H. Mikkelsen
Aagaardcoaching: Konsulent/Coach Morten Aagaard
Jens Hangaard (medlem af seniorgruppen)
Wagner Ejendomme ApS.: Indehaver Trine Wagner
Event by Skovsgaard: Ejer Kathrine Skovsgaard (medlem af Trademark)
EF Sikring: Kommunikations- og udviklingsleder Lea Drejer Raunslund
(medlem af Trademark)

Tak til sponsorerne
Medlemmernes kontingent sikrer os et godt grundlag at arbejde på, men med de
aktiviteter, som bestyrelse og sekretariat har besluttet at gennemføre, er det
nødvendigt med ekstra midler. Dem får vi især i kraft af vores gode sponsorer.
Så meget desto mere grund er der til at takke både Danske Bank, der i 2013
gentegnede sin hovedsponsoraftale med os, og business-sponsorerne Clienti A/S,
DiaPhoni A/S, Nielsen & Christensen, NORDJYSKE Medier og steen-bjerre.dk.
Med venlig hilsen
Erhverv Norddanmark
Anders Hjulmand
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