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Kom godt i gang med Eeksport

Bliv klogere på genbrug og
cirkulær økonomi

Vil du styrke dit online salg til udenlandske
markeder? Så har du mulighed for at deltage
på ZI E-handel - et forløb tilrettelagt af
Erhvervshus Sjælland. Her kan du blive
stærkere på alt fra love og regler til online
marketing og logistik. Du bliver en del af et
netværk med andre virksomheder, og
forløbet bliver tilrettelagt efter dine behov og
profil. Samtidig stiller Erhvervshus Sjælland
et stærkt hold af rådgivere til rådighed, og du
har mulighed for at få tilskud til køb af
rådgivning og viden på op til 50% af 100.000
kr.

Kom og bliv klogere på verdensmålene, når
Danmark for Målene besøger Køge på lørdag
den 11/5 på Stationspladsen ved Køge st.
Emnet er Genbrug og Cirkulær økonomi. Her
kan du få info om, hvor stor en forskel det
gør, når vi genbruger ting, sorterer vores
affald og lader råstoffer køre i ring. Samtidig
vil Connect Køge og Køge Kommune stå klar
til at tage en snak med dig om, hvordan din
virksomhed ved hjælp af genbrug og cirkulær
økonomi kan opnå en grønnere
virksomhedsprofil.
Læs mere her…

Læs mere om forløbet her…

Er du klar til at fremlægge din Vikingeborg skal tiltrække
idé på TV?
turister fra udlandet
DR1 søger iværksættere til deres optagelser
af sæson 5 af ”Løvens Hule”. Mangler din
virksomhed penge for at nå nye højder? Eller
har din virksomhed brug for en erfaren
sparringspartner? Så kan du frem til den 3/6
sende en ansøgning ind. Kommer du med i
programmet vil et panel, der består af fem af
Danmarks dygtigste og mest succesfulde
erhvervsfolk og serieinvestorer, vurdere om
netop din virksomhed gør sig fortjent til en
investering.

I fremtiden skal turister i Danmark kunne
besøge verdensarv i Jylland, på Fyn og på
Sjælland. Borgmester Marie Stærke indgår
derfor nu et samarbejde med borgmestrene
fra de fire andre kommuner, hvor der
befinder sig en ringborg. Målet er at få
Danmarks fem ringborge på listen over
UNESCO´s verdensarv. Det skal i stor stil
markedsføre dansk historie i udlandet og
trække flere turister til landet.
Læs mere her...

Læs mere her…

Kom til DI’s årlige
erhvervstræf
Dansk Industri (DI) afholder deres årlige
erhvervstræf for DI Roskilde/Køge Bugt på
Hotel Comwell Køge Strand den 29/5. Her
stiller DI skarpt på, hvordan de forbedrer
infrastrukturen og mobiliteten i Køge-

Kan vi hjælpe din virksomhed?
En af Connect Køges kerneopgaver er at yde
god og kvalificeret vejledning til
virksomheder. Så ønsker du at få
gennemgået din virksomheds fulde
potentiale, kan du få kortlagt virksomhedens
forretningsmuligheder hos en af vores to
konsulenter, Mette Lerdorf og Jes Pettersson.

området, så din virksomhed effektivt kan
fragte varer fra A til B, og dine medarbejdere
let kan finde vej til og fra arbejde. Traditionen
tro byder erhvervstræffet også på ny viden,
inspiration samt netværk med andre
virksomheder og samarbejdspartnere fra
lokalområdet.

Skulle du have brug for det, kan de også
åbne døren til et stort netværk af rådgivere,
støtteordninger og andre
samarbejdspartnere.
Kontakt vores konsulenter her...

Læs mere her...
Connect Køge, Galoche Allé 15, 4600 Køge
Mail: info@connectkoege.dk

