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Velkommen til andet halvår 2014
Erhverv Norddanmark er tilbage efter veloverstået sommerferie og klar til at tage hul på et
spændende program for andet halvår 2014.

ERHVERV NORDDANMARK
Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg

Vi ta’r temperaturen på nordjysk markedsføring

Telefon: 98 16 06 00

Fredag 29. august 2014 bliver det afsløret hvilke virksomheder, der kan gå hjem med hæder i
forbindelse med ÅRETS BRØL 2014 – regionens største temperaturmåling af virkningsfuld, kreativ
og veludført markedsføring. Blandt de 150 indsendte bidrag har juryen pillet de bedste fra til en
nomineringsrunde og den sidste fredag i denne måned sættes der navne på vinderne i de 19
kategorier. Desuden bliver der uddelt en Grand Prix, der er en særlig anerkendelse af dette års
fremmeste arbejde.
Se programmet for arrangementet, der foruden prisuddeling blandt andet omfatter et fagligt
indlæg ved juryformand Thomas Hoffmann, underholdning, mad og drikke, på www.åretsbrøl.dk.
Det er også på denne hjemmeside, du kan købe billetter.

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 de arrangementer, som vi har i kalenderen efter
sommerferien:
• 20-8-2014: Virksomhedsbesøg hos O.W. Bunker og Wrist Ship Supply
• 29-8-2014: ÅRETS BRØL 2014
• 11-9-2014: Hanne Houbak – ”Samspil med en verdensmester”
• 18-9-2014: Randi Ib - "Duelige bestyrelsesmedlemmer"

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
Tilmeldt email: mail@steenbjerre.dk

•
•
•
•
•

6-10-2014: Nordjysk Åbningsdebat 2014
21-10-2014: København tur/retur
6-11-2014: Mikael Kamper - "Vi er bedst, når vi er glade"
11-11-2014: Den Nordjyske Ledelsespris
12-11-2014: Lars Krull - "Bank for alle pengene"
Læs mere om arrangementerne på www.erhvervnorddanmark.dk - der er også åbent for
tilmelding til flertallet af dem allerede nu.

Nye netværksgrupper på vej
Erhverv Norddanmark etablerede i 2013 tre netværksgrupper med fokus på ledelse. To for
direktører og en for ejerledere. Interessen for grupperne har været stor, så nu åbner vi for
etablering af yderligere grupper.
Fælles for grupperne er, at de beskæftiger sig med temaer inden for ledelse, for eksempel
direktørens rolle, strategiudvikling og medarbejder motivation.
Netværksgrupperne sammensættes med 8-10 deltagere i hver og der holdes 6-8 møder om året.
Møderne faciliteres af en professionel tovholder fra Mercuri Urval, hvis rolle det er at sikre bedst
muligt udbytte for lederne.
Prisen for deltagelser kr. 3.000 ex. Moms pr. år. Man tilmelder sig for et år af gangen.
Læg mere om netværksgrupper for ledere her.

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 produktionen af årets tredje nummer af medlemsmagasinet, der udkommer
21. september 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:
• Tailormade: Indehaver & innovationskonsulent Berit Møller
• MICK: Fotojournalist Mick Anderson
• Agidon A/S: Salgs- og marketingchef Jesper Højlund

Tak til sponsorerne

Mange tak til hovedsponsoren Danske Bank og 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

Anita Møller
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En sparringspartner for
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