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Mange tak!
Vi vil gerne indlede denne måneds udgave af eNyhedsbrevet med at takke de mange
medlemmer, der har anbefalet virksomheder i deres omgangskreds til at blive en del af Erhverv
Norddanmark. Vi har det seneste par måneder fået dejligt mange nye medlemmer og det kan vi i
høj grad takke de eksisterende medlemmer for.
Vinderen af den konkurrence om en business class-rejse for to til Istanbul, som vi har kørt i
foråret, bliver fundet til august.

150 bidrag til ÅRETS BRØL
Også i år har interessen for at deltage i ÅRETS BRØL - regionens største konkurrence om
virkningsfuld, kreativ og veludført markedsføring udarbejdet i Nordjylland - været stor. Der
er blevet indsendt omkring 150 bidrag, som konkurrencesekretariatet nu har gennemgået,
hvorefter de bliver overgivet til juryens dom.
Billetsalget til den afsluttende ÅRETS BRØL-fest fredag 29. august 2014 er i fuld gang. Billetter
kan købes på www.åretsbrøl.dk, hvor du også kan læse meget mere om konkurrencen og
arrangementet.

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:
21-5-2014: Michael Ulveman om strategisk kommunikation
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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 som rådgivere for virksomheder
og organisationer inden for strategisk kommunikation, public affairs og krisestyring. Tilmelding
her.
22-5-2014: TRADEMARK Future Lounge - Sommer
Med udgangspunkt i danskproduceret vin runder TRADEMARK første halvår af med et besøg og en
workshop på Guldbæk Vingård, hvor deltagerne skal medvirke til at udvikle en nyetableret
virksomheds forretningsmodel. Tilmelding her.
Husk også allerede nu krydset ud for ÅRETS BRØL-prisfesten fredag 29. august 2014 og Nordjysk
Åbningsdebat, som denne gang finder sted mandag 6. oktober 2014.

Kontante fordele som medlem
Medlemskab af Erhverv Norddanmark giver kontante fordele. I øjeblikket kan du blandt andet
benytte dig af disse fordele (som du kan læse meget mere på under
"Medlemskab"/"Medlemsfordele" her:
•
•
•
•
•
•

•

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
Bisnode: 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

Annoncér i medlemsmagasinet
Vi er i fuld gang med at producere årets 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 mere om 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:

• BrixVision: Ejer Anitha Jasmine Brix

•
•
•
•
•
•

luxux ApS: Ejer Anne Toftild Boel
Jilko: Direktør Henrik Sakstrup
AGITO Medical A/S: Direktør Nicolai Mandrup
Ejendomsmæglerens Fond: Ejendomsadministrator Pia Pedersen
J-Coating A/S: Direktør Niels Jønsson
Winnerbiz ApS: Direktør Kenn Mikkelsen

Tak til sponsorerne
Mange tak til Danske Bank, der i 2013 gentegnede sin hovedsponsoraftale med os, og til businesssponsorerne Clienti A/S, DiaPhoni A/S, Redmark, NORDJYSKE Medier, Steen Bjerre og UCN
act2learn LEDELSE & HR.
Med venlig hilsen
Erhverv Norddanmark
Anders Hjulmand
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