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Tirsdag d. 13. september 2022 kl. 16:00 til 21:00

Hold styr på økonomien i din iværksætter virksomhed!..

Denne gang sætter vi fokus på budgetter og regnskab. Vi
har allieret os med Beierholm Revision og Sparekassen
Danmark, der vil fortælle om, hvorledes man laver sit
budget og hvordan man holder styr på sit regnskab – og
hvad pengeinstituttet ser, når en iværksætter har brug for 
 finansiering til at realisere drømmen.

 Kan man sælge æg på Amazon, som sportsernæring
 Hvordan påvirker krigen fødevarebranchen
 Planter, Nyt forretningsområde
 Rekruttering af arbejdskraft og udfordringer –
fastholdelse via uddannelse

Torsdag d. 28. september 2022 kl. 7.30 til 10.00*

Når æg ikke bare er æg !
Ta med på virksomhedsbesøg hos Dava Foods, som
inviterer os indenfor til at høre mere om emnerne:

Skan QR koden og læs mere eller tilmeld dig
arrangementet med det samme.

TIRSDAG D. 23. AUGUST 2022 KL. 7.30 TIL 9.30

Ta med på et spændende besøg hos Overgaard Gods.
Overgaard Gods der er bygget i midten af 1500 tallet
drives i dag som  et moderne landbrug, som med stor
viden og mange års erfaring, er en væsentlig
samarbejdspartner til landbruget i hele Danmark.
Dette arrangement afholdes i samarbejde med Erhverv
Randers og Business Randers, og er en god mulighed
for at møde og netværke med vores "nabo
virksomheder"

Mandag d. 19. september 2022 kl. 17.00 til 21.00

Sådan fik vi Mikkel Hansen til Aalborg.....
Sammen med en Als Sport og Event inviterer vi på en
foredragsaften i Als Hallen, hvor du kan høre 3 spændende
indlæg fra: Jan Larsen Direktør for Aalborg Håndbold, 
"Syn for Sagen Mariagerfjord" og Tine Holst, personlig
træner,  Hobro Idrætscenter.
kom og  få en snak med "Syn for Sagen"og Tine Holst når
de både før og efter indlæggene vil være til 
stede i hallen.  Medlemmer af erhvervsrådet 
kan købe billetter til en fordelagtig pris

Skan QR koden og læs mere eller tilmeld dig
arrangementet med det samme.

Skan QR koden og læs mere eller tilmeld dig
arrangementet med det samme.

Skan QR koden og læs mere eller tilmeld dig
arrangementet med det samme.

Er du nysgerrig?

Virksomhedsbesøg



Onsdag d. 23. november 2022 kl. 17:00 til 21:00

Er du iværksætter?
StartUp Cafe et rigtig godt og gratis tilbud til dig der enten
allerede har startet din virksomhed eller dig som går med
drømmen om at blive iværksætter. Her får du viden målrettet
StartUp virksomheder, samtidig med at du får mulighed for
at netværke med andre iværksættere og høre relevante og
lærerige oplæg.
På denne StartUp Cafe har vi valgt at sætte fokus på salg og
kundepleje.

 

Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 7.00 til 10.30

Business Brunch - med vitaminer til hovedet?
Vær med når vi på denne busisess brunch sætter sundhed
i fokus. Vi starter på DaVinci med en lækker brunch
inden vi byder velkommen til Peter Qvortrup Geisling
som holder foredrag omkring sundhed på arbejdspladsen
og til Per Bo Christensen fra Sirena Soap som fortæller
om deres tiltag og erfaringer med at implementere
sundhed på  virksomheden.

Torsdag d. 27. oktober 2022 kl. 14.00 til 18.00

Mød din nye medarbejder på "speeddating"
Sammen med Virksomhedsservice Mariagerfjord
gentager vi succesen med en karrieredag, hvor vi
invitere både virksomheder som søger nye
medarbejdere, og kandidater som søger nyt job til at
møde hinanden på en anderledes dating.

Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 15.30 til 18.00*

Vil du med på safari?
På denne virksomhedssafari går turen til Aage
Vestergaard Larsen, som vandt Aktiv Prisen 2021. På
denne safari vil den grønne omstilling og genanvendelse
af produkter være noget af det vi vil høre mere om. 
Endeligt program er under udarbejdelse.

Skan QR koden og læs mere eller 
tilmeld dig arrangementet med det samme.

Skan QR koden og læs mere eller tilmeld dig
arrangementet med det samme.

Skan QR koden og læs mere eller tilmeld dig
arrangementet med det samme.

For yderligere information om arrangementet, 
kontakt Lars Vester, Mariagerfjord Erhvervsråd 
 Tlf  29161012

Virksomhedssafari

Skal vi ta med?
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