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Ses vi til åbningsfesten?

Har du tjek på den sunde stil?

Husk at du den 31. maj kan komme med til
stor åbningsfest af Køge Nord st. Her kan du
møde Connect Køge, som vil være til stede
for at sætte fokus på det lokale erhvervsliv og
de spændende udviklingsmuligheder, som
Køge Nord st. og den nye bydel bringer.
Programmet for eftermiddagen byder på
mange, spændende aktiviteter. Du kan for
eksempel komme på en guidet tur rundt på
stationen, gangbroen og den nye bydel. Hvis
du tør, kan du også lade dig løfte 51 meter op
i luften med en kran fra Lellinge Container og
Kran og få en fantastik udsigt over stationen
og gangbroen. Når du er vel nede på jorden
igen, holder Stacy’s milkshakebus klar, hvor
du her har mulighed for at købe lækre

Lørdag den 1. juni kan du blive meget klogere
på FN’s verdensmål, når Danmark For Målene
sammen med Jesper Skibby lægger vejen
forbi på Stationspladsen ved Køge st. kl.
10.00. Emnet er ”Sundhed for alle” og
kommer til at handle om cyklen og andre
sunde vaner til gavn for dig, din familie, din
virksomhed og ikke mindst miljøet. Samtidig
vil Connect Køge og Køge Kommune stå klar
til at tage en snak med dig om, hvordan din
virksomhed kan opnå en grønnere
virksomhedsprofil.
Læs mere her...

milkshakes.
Læs mere her...

Er du klar til nye markeder?

Styrk dine lederkompetencer

Er din virksomhed i opstartsfasen, og ønsker
du at komme på det internationale marked?
Så kom med til Lean Landing-konference den
6/6 i København. Her får du viden om,
hvordan du kan få din virksomheds produkter
hurtigst og nemmest ud på nye markeder
rundt om i verdenen.

Vidste du, at Kursuscentret, Køge
Handelsskole tilbyder en lang række kurser til
virksomheder, som ønsker at styrke deres
ledere og medarbejdere? Du kan for
eksempel tilmelde dig kurset
”Grundlæggende lederuddannelse” og blive
introduceret til teorier og fundamentet i god
ledelse og få redskaber med hjem til dit
ledelsesarbejde. Kurset starter den 10/9 med
tilmeldingsfrist den 27/8.

Læs mere og tilmeld dig her…

Læs mere og tilmeld dig her...

Er din virksomhed økonomisk
udfordret?

Hvad med en kontorplads med
netværk?

Er din virksomhed økonomisk udfordret, kan
du få hjælp gennem Early Warning. Sammen
med en økonomikyndig konsulent får du
overblik over din situation og en plan for,
hvordan du kommer videre. På deres

Ønsker du sparring på din virksomhed? Og
mangler du samtidig en kontorplads? Så er
en plads på Vækstfabrikken Køge måske
noget for dig. Her kan du vælge mellem en
kontorplads i åbent miljø eller i eget lokale,

hjemmeside kan du læse mere om hvor,
hvordan og af hvem du kan få hjælp. Her
finder du også deres kontaktoplysninger, hvor
du bliver guidet frem til den rette konsulent,
som kan hjælpe dig videre. Du er også
velkommen til at kontakte Connect Køge, så
hjælper vi dig med at finde den rette
konsulent.

og du får adgang til professionel sparring, et
netværk af andre virksomheder som alle har
fokus på udvikling og vækst, og
mødefaciliteter du gratis kan booke.
Kontorplads på Vækstfabrikken

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

