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Velkommen til den nyeste sponsor
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 glædeligt er det, at vi kan indlede årets anden måned med
at byde velkommen til endnu en business-sponsor. Det er UCN act2learn
LEDELSE & HR.
I forbindelse med indgåelsen af business-sponsoraftalen får vores medlemmer en
særlig mulighed for at tilmelde sig to spændende arrangementer i UCN act2learn
LEDELSE & HR-regi til specialpris:



4. marts 2014 kl. 14-16: Martin Thorborg kommer og holder
foredraget ”Innovation, motivation og ledelse”. Martin giver her sit bud
på, hvad der skal til for at få nye idéer og føre dem ud i livet, og
sætter samtidig fokus på motivation i forhold til at igangsætte og
afslutte samt giver sit bud på ledelse og hvordan han leder i praksis.
Læs mere her.



7. maj 2014 kl. 13-16: Claus Elmholdt holder sit oplæg om følelser i
ledelse. Claus’ oplæg giver et bud på, hvad den emotionelle vending
betyder for dagligdagen som leder og konsulent i nutidens
organisationer, og hvordan følelser kan bruges og håndteres, så
energien og engagementet øges. Læs mere her.

Normalprisen for tilmelding er 600 kr. ekskl. moms pr. deltager pr.
arrangement, men takket været sponsoraftalen kan vi tilbyde tilmelding til
begge arrangementer til en eksklusiv pris på 700 kr. ekskl. moms. Bindende
tilmelding skal ske til pio@UCNact2learn.dk med henvisning til Erhverv
Norddanmark.

Arrangementer på vej
27-2-2014: Jobrotation
I samarbejde med Beskæftigelsesregion Nordjylland inviterer vi til
informationsmøde om jobrotation. Kom og hør hvorfor det er så attraktivt at
bruge jobrotation og få vurderinger fra en række private store som små
virksomheder fra vidt forskellige brancher. Læs mere 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 her.
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. Se
mere og tilmeld dig generalforsamlingen her.
18-3-2014: Fremtidens plejehjem
Seniorgruppen byder medlemmer og ledsagere på en præsentation af fremtidens
plejehjem på Carl Klitgaards Vej i Nørresundby, hvor udviklingschef Lars Nøhr
fører rundt i seniorfremtiden. Yderligere 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.
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ÅRETS BRØL 2014
Også i 2014 består ÅRETS BRØL af to afdelinger: Først en konkurrence hvor
reklamebureauer, selvstændige kreative, producenter, annoncører mv. kan
indsende bidrag - og så en prisfest med appel til alle med interesse for
markedsføring i dens mange afskygninger. Formålet er også denne gang at
dokumentere, at der skabes virkningsfuld, kreativ og veludført markedsføring i
Nordjylland og at give reklamebureauer, selvstændige kreative, producenter,
annoncører mv. mulighed for at fejre sig selv og hinanden.
Konkurrencebidrag kan indsendes indtil onsdag 16. april 2014 – og der åbnes for
indsendelse inden for en uges tid. Der er i år 20 kategorier og prisen er endnu en
gang 500 kr. ekskl. moms pr. hvert indsendt bidrag
Når vi selv skal sige det, sluttede 2013-udgaven af ÅRETS BRØL med en helt ok
fest. Også dette års konkurrence bliver rundet af med en dag, der med en god
blanding af faglighed og underholdning sætter et værdigt punktum for brøleriet.
Festen finder sted i Multisalen i Nordkraft, billetprisen bliver på samme niveau
som i 2013 - og vi har netop åbnet for billetsalget. Se nærmere her.

Årets første magasin på vej
Næste nummer af medlemsmagasinet udkommer som et tillæg til Nordjyske
Stiftstidende 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






Comwell Hvide Hus: Direktør Mette Bonderup
Huge Lawn - Miracle Apps: Direktør Uffe Koch
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA: Projektkoordinator Leif Ervolder
WIKAP: Direktør Henrik Kappel

Tak til sponsorerne
Mange tak til Danske Bank, der i 2013 gentegnede sin hovedsponsoraftale med
os, og til business-sponsorerne Clienti A/S, DiaPhoni A/S, Nielsen &
Christensen, NORDJYSKE Medier, steen-bjerre.dk og UCN act2learn LEDELSE
& HR.
Med venlig hilsen
Erhverv Norddanmark
Anders Hjulmand
Formand

Anita Møller
Sekretariatschef
Hovedsponsor i ERHVERV
NORDDANMARK

En sparringspartner for
nordjysk erhvervsliv.

