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Bus til fremtiden
Forleden var vi ude at køre i bus i fremtiden. Eller rettere: Vi kørte i en af de
traditionelle busser ad en rute fra universitetet og det kommende supersygehus
over det centrale Aalborg til Vestbyen. Der var ikke tale om en hvilken som helst
rute, men den, som Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Nordjyllands
Trafikselskab gerne ser benyttet, når planerne om højklasset kollektiv trafik i
Aalborg skal realiseres.
Læs videre her.

Kontante fordele som medlem
Medlemskab af Erhverv Norddanmark giver kontante fordele. I øjeblikket kan du
blandt andet benytte dig af disse fordele:
• MOBILET: Rabat på mobil og mobilt bredbånd
• Q8: Rabat på tankninger og enkeltvaske i Danmark
• Scandic: Rabat på overnatninger og møder i Danmark
• Shell: Rabat på tankninger og enkeltvaske i Danmark
• Soliditet: Rabat på 3,5 mio. danske og nordiske kredit- og
markedsinformationer
• TDC: Rabat på fastnet, mobil, bredbånd og mobilt bredbånd
• Telenor: Rabat på fastnet, mobil, bredbånd og mobilt bredbånd

ERHVERV NORDDANMARK
Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
Telefon: 98 16 06 00
www.erhvervnorddanmark.dk
info@erhvervnorddanmark.dk
Hvis du ikke længere vil være
tilmeldt nyhedsbrevet bedes du
afmelde dig, ved at sende en
mail til
info@erhvervnorddanmark.dk

Vind en business class-rejse
for to med Turkish Airlines
Vi er i øjeblikket i gang med hvervekampagnen ”Sådan kommer du med i det
stærkeste netværk” og den har allerede resulteret i mange nye medlemmer. Tak
til alle, der har anbefalet en eller flere virksomheder at komme med i vores
kreds.
En personlig anbefaling har altid den største gennemslagskraft, så derfor har
kampagnen fokus på at inddrage medlemmerne. De kan denne måned ud tilbyde
virksomheder i deres netværk et gratis medlemskab af Erhverv Norddanmark – til
og med juni 2014. Fortsætter den eller de virksomheder, som de anbefaler som
betalende medlemmer, er anbefaleren med i en konkurrence om to billetter til
en business class-rejse tur/retur Aalborg-Istanbul med Turkish Airlines og to
hotelovernatninger i den tyrkiske hovedstad. Vi finder vinderen til august.
Vi håber, at der fortsat er mange medlemmer, der vil hjælpe os med at blive
endnu stærkere og vi glæder os til at byde en masse virksomheder velkommen.

Annoncér i medlemsmagasinet
Der har netop været redaktionsmøde med henblik på fastlæggelse af indholdet i
det andet nummer af medlemsmagasinet, der udkommer søndag 1. juni 2014.
Magasinet, der udgives som et tillæg til Nordjyske Stiftstidende, er et attraktivt
annoncemedie. Det kan du læse meget mere om her.

Arrangementer på vej
Det er Erhverv Norddanmarks primære opgave at give regionens virksomheder
værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling. Det sker blandt andet i
forbindelse med en bred vifte af arrangementer, hvor det er hensigten, at
medlemmerne kan hente ny viden og nyt tankegods og hvor de kan inspirere

hinanden. Her er nogle af den kommende tids arrangementer:
23-4-2014: Christian Stadil
Kreativitet fordrer ledelsesmæssigt drive. Hvis det ikke er til stede i din
organisation, kan det fremmes gennem ledelse. Sådan skriver det umage
forfatterpar, professor Lene Tanggaard fra Aalborg Universitet og den
buddhistisk inspirerede erhvervsleder Christian Stadil, i bogen ”I bad med
Picasso”. Og i slutningen af april kan du i Erhverv Norddanmark møde netop
Christian Stadil, som vil uddybe sine tanker om kreativitet og hvordan man bliver
bedre til at gøre brug af den. Arrangementet gennemføres i samarbejde med
business-sponsor UCN act2learn. Tilmelding her.
24-4-2014: Fagligt møde 2:5
Som andet ben i Erhverv Norddanmarks faglige møderække får vi i april besøg af
administrerende direktør Randi Ib fra Board Governance A/S. Hun vil tage
deltagerne med ind i forretningskreativitetens univers og give et indblik i,
hvordan man skaber resultater med bestyrelsen og vækst i virksomheden.
Arrangementet holdes hos business-sponsor Redmark. Tilmelding her.
29-4-2014: Få de nyeste kompetencer og viden i din virksomhed
Har din virksomhed behov for en markedsundersøgelse, analyser, test eller
udvikling af produkter? Vær med når uddannelsesinstitutionerne går i dialog om
virksomhedernes behov. Tilmelding her.
6-5-2014: Georg Sørensen
Ernst Trillingsgaard kan. Men i Herning har de en centerdirektør, der bestemt
også kan. Han hedder Georg Sørensen og ham får Erhverv Norddanmark i
samarbejde med Danske Bank og Aalborg Håndbold besøg af 6-5-2014, når han
kommer og fortæller historien om visionen for udvikling af den midtjyske
hovedstad. Mere information følger snarest - sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Tilmelding her.

14-5-2014: Fagligt møde 3:5
Vores organisationer og den måde, vi leder dem på, står på mange måder for
fald. Hvordan og hvorfor dækkes af foredraget med Anders Drejer, professor ved
Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Tilmelding her.
21-5-2014: Michael Ulveman om strategisk kommunikation
Danske Bank i Prinsensgade i Aalborg lægger lokaler til, når Erhverv
Norddanmark får besøg af en af landets fremmeste kommunikationsrådgivere,
Michael Ulveman. Han udgør den ene del af partnerskabet KristiansenUlveman,
der siden 2011 har fungeret rådgivere for virksomheder og organisationer inden
for strategisk kommunikation, public affairs og krisestyring. Mere information
følger snarest - sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Deadline på Dronningens fødselsdag
Husk at det er onsdag 16. april 2014 kl. 23.59 at vi lukker for indsendelse af
bidrag til ÅRETS BRØL - regionens største konkurrence om virkningsfuld, kreativ
og veludført markedsføring udarbejdet i Nordjylland.
Bemærk: I kategorien “Film - reklame” er der endnu mere end æren at kæmpe
om. Fra TV2/Danmark får vinderen af denne ÅRETS BRØL 2014-kategori nemlig
en newbizz-pakke med 36 indrykninger på TV2/Nord. Værdien af pakken er
40.000 kr.
Læs meget mere om ÅRETS BRØL 2014 på www.åretsbrøl.dk.

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:
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iCiti A/S: Direktør Peter Alex Claesen
CompanYoung: CEO & Co-Founder Kevin Rebsdorf
Storm Advokatfirma: Kontaktchef Dorte Saugstrup
Enrico Kaarsberg Marketingrådgivning: Indehaver og direktør Enrico
Kaarsberg
Contabilia Kontoradministration ApS: Bogholder Vivi Larsen
CEPELO A/S: CEO Peter Lorentzen
Rickshaw International A/S: Indehaver Einar Mark Christensen
Onlinestrategi,dk ApS: Indehaver Sina Jolandeh
Heidi Skodborg: Freelance grafiker Heidi Skodborg
Soundbranding: Ejer Birgitte Rode
Kunø Designs: Grafisk Designer Louise Kunø
Accountor Jylland ApS: Afdelingsleder Martti Pedersen
Work-at-Life: HR Partner Hanne Alsen
MADE BY CONCEPT ApS: Partner Mie Møller
Fotograf Louise Dybbro: Fotograf Louise Dybbro
First Hotel Aalborg: General Manager Morten Christiansen
Club Nord v/TV2 Nord: Event Manager Karen Bering
Lacarriere: Indretningsarkitekt Gitte Lacarriere
Haugaard Nielsen Advokatfirma: Advokatfuldmægtig Jacob Munch Hansen
AB Catering: Direktør Robert Sørensen
Hasseris Fysioterapi og Motionscenter: Ejer Christian Hansen
X-Press Communication: Konsulent Bent Øberg
Xtel ApS: Innovation & product manager Martin Jørgensen
Progreso ApS: Organisations- og ledelseskonsulent Mette Langagergaard
Engholm Care: Indehaver Berit Engholm Pedersen
People & Business Performance: CEO Kim Nørgaard Jensen
Vækstkonsortiet: CEO Dennis Jensen

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, Redmark, NORDJYSKE
Medier, Steen Bjerre og UCN act2learn LEDELSE & HR.
Med venlig hilsen
Erhverv Norddanmark
Anders Hjulmand
Formand
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Sekretariatschef
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En sparringspartner for
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