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Mange ting skal gøres meget bedre
Da Dansk Industri (DI) for et år siden offentliggjorde sin årligt tilbagevendende
kortlægning af erhvervsklimaet i Danmark, konkluderede vi, at der er ”god plads til
forbedring”. Nu foreligger den seneste måling og den viser, at Aalborg har taget en
gevaldig glidetur fra en helt pæn 25.-plads blandt de 96 kommuner, der deltager i
undersøgelsen, til nu blot at være nr. 43. Derfor må den overordnede overskrift denne
gang desværre være, at ”mange ting skal gøres meget bedre”.
Læs resten af Erhverv Norddanmarks debatindlæg til Nordjyske Stiftstidende her.

ERHVERV NORDDANMARK
Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg

Brølende laurbær til nordjysk kreativitet
Med 150 indsendte bidrag og flere end 200 deltagere i den afsluttende prisfest på
Nordkraft 29. august 2014 må den anden udgave af ÅRETS BRØL – Nordjyllands største
temperaturmåling af virkningsfuld, kreativ og veludført markedsføring udviklet i
regionen – betegnes som en succes.

Hvis du ikke længere vil være
tilmeldt nyhedsbrevet bedes du
afmelde dig, ved at sende en mail
til info@erhvervnorddanmark.dk

Det aalborgensiske reklamebureau SHRPA vandt – i lighed med 2013 – flest priser, idet
direktør Adam Bennike og hans store flok af medarbejdere kunne gå fra scenen med
seks ud af de 19 kategoripriser og desuden med ÅRETS BRØL 2014 Grand Prix’en for en
trafikkampagne for Aalborg Kommune. Det næststørste antal priser hentede regionens
andet store bureau, Clienti, men der var også priser til langt mindre virksomheder.
Læs mere om ÅRETS BRØL 2014 her og se listen over prisvinderne her.
Arrangementer på vej
Her er efterårets spændende arrangementer, som vi har i kalenderen:
• 11-9-2014: Hanne Houbak – ”Samspil med en verdensmester”
• 11-9-2014: TRADEMARK: Beginning
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17-9-2014: Seniorgruppen: Besøg hos Aalborg Symfoniorkester
6-10-2014: Nordjysk Åbningsdebat 2014
21-10-2014: København tur/retur
30-10-2014: TRADEMARK: Tro og kulturelle forskelle
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”
20-11-2014: Cannes Lions
4-12-2014: TRADEMARK: Christmas
7-12-2014: Aalborg Teater "Alice i eventyrland"
7-1-2015: Nytårskur med Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen
21-1-2015: Peter Bastian – nytårs-kickoff

Læs mere om arrangementerne på www.erhvervnorddanmark.dk.
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 om under
"Medlemskab"/"Medlemsfordele" her.
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Bisnode: Rabat på 3,5 mio. danske og nordiske kredit- og markedsinformationer
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
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.
Tænk allerede nu medlemsmagasinet ind i 2015 budgettet og få de ekstra fordele ved
årsbestilling.

Kontakt informationsmedarbejder Tove Koch på tove@erhvervnorddanmark.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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•
•
•
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•

Agidon A/S: Salgs- og marketingchef Jesper Højlund
Bullsender ApS.: Business Developer Nick Andersen
JME People Management: Management Consultant Josephus Meijs
MICK: Fotojournalist Mick Anderson
Tailormade: Indehaver og innovationskonsulent Berit Møller
Aalborg Teater: Sponsorchef Tine Wammen
Graphic Art Aps: Direktør Martin Bødker
Nordic Energy Engineering: Direktør Glenn Ahlefeldt
Bent Aagaard Andersen

Erhvervs & Opstartstræf på Nordkraft i Aalborg
Onsdag den 24. september 2014 fra kl. 10.00 - 14.00 vil I kunne finde Erhverv
Norddanmarks sekretariat på udstillingsstand i DGI Hallen i Nordkraft.
Mød os
Tag en snak med os om, hvordan Erhverv Norddanmark bliver en aktiv del af din
virksomhed og hør mere om dine fordele som medlem.
Få spændende materiale med til din virksomhed.
Lidt fra programmet
Kl. 10 - Off. åbning ved vært Ann Fredborg og Bendt Nolsøe
Kl. 13 - Kåring af Årets Nordjyske Iværksætter
Kl. 13.45 - Afslutning ved tidl. Erhvervs & Udenrigsminister Lene Espersen MF.
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.
Nyt fra sekretariatet
Den 29. august blev Mona Veisene som den 2. elev i organisationens levetid, udlært i
faget administration. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Mona, da hun har
takket ja til at fortsætte sin ansættelse hos Erhverv Norddanmark.
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
Formand

Anita Møller
Sekretariatschef

Hovedsponsor i ERHVERV
NORDDANMARK

En sparringspartner for
nordjysk erhvervsliv.

	
  

