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Få en rådgivers syn på sagen

Vær turist i Køge for en dag

Connect Køge står nu klar med en ny
rådgivercafé for de etablerede virksomheder i
Køge. Rådgivercafeerne afholdes en gang om
måneden og kommer til at bestå af et kort
oplæg med et givent tema, hvor de
fremmødte efterfølgende får mulighed for 1-1
møder med en eller flere rådgivere. Så står
din virksomhed med en udfordring eller en
opgave, kan du her få en rådgivers syn på
sagen. Første rådgivercafé afholdes den 12.
juni fra kl. 15.00 til 17.00 hos Connect Køge.
Rådgivercafeen er gratis, men kræver
tilmelding.

Lørdag den 15. juni slår VisitKøge teltdørene
op fra kl. 10.00 til 16.00 for turistmessen
”Vær turist i Køge” på Køge Torv. Under
messen vil turistvirksomheder fra Køge og
omegn stå klar til at vise mange af områdets
herligheder frem. Tanken bag turistmessen er
at give de besøgende en autentisk oplevelse
af at være turist i Køge og gør borgere og
virksomheder opmærksom på de mange
oplevelser, der findes i Køge.
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Har I fokus på denne grønne
profil?

Så er det tid til indberetning

Selvangivelsen har ændret navn til
oplysningsskema. Opgaven og fristen er det
Connect Køge starter et nyt miljønetværk op.
samme – altså den 1. juli. Det er derfor nu
Netværket har fokus på FN’s verdensmål og
blevet tid til, at du skal oplyse virksomhedens
bæredygtighed. Så har din virksomhed planer
årsresultat for 2018. Du kan på
om at opnå en grønnere profil, eller er I
skat.dk/tastselv se de oplysninger,
allerede i fuld gang, kan du her få inspiration
Skattestyrelsen allerede har om din
og viden om, hvordan du kan arbejde med
virksomhed. Her skal du tjekke tallene og
bæredygtighed og verdensmål samtidig med,
oplyse dem, der mangler. En af de vigtige
at der er fokus på driften af virksomheden.
oplysninger, som du selv skal indtaste, er
Netværket lægger ud med et
virksomhedens årsresultat. Er du i tvivl om
inspirationsmøde den 13. juni fra kl. 15.00 til
hvordan, kan du få hjælp på skat.dk/oplysnu
17.00 hos Connect Køge.
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Tak til Køge for en fantastisk åbningsfest
Connect Køge havde sammen med Køge Kommune inviteret borgere og virksomheder til
åbningsfest for Køge Nord Station fredag i sidste uge. De spændende aktiviteter på
programmet, og ikke mindst det flotte vejr betød, at mange tusinde gæster var med til at
markere den historiske dag.
Både borgere og virksomheder var inviteret med til åbningsfest af Køge Nord Station i
fredags. Connect Køge markerede åbningsfesten i et stort telt, hvor alle aktiviteter gik ud på

at vise Køge Nord fra erhvervslivets perspektiv.
Formanden for Connect Køge, Michael Buhl, er glad for at så mange kiggede forbi og fik
indblik i, hvad præcis Køge Nord kommer til at betyde for Køge og de lokale virksomheder:
- Når man har brugt mange kræfter på at planlægge og arrangere en fest, så bliver man
naturligvis enormt glad, når der er så mange, der har lyst til at være med. En af Connect
Køges kerneopgaver er at få gjort opmærksom på de mange muligheder, der er ved at drive
virksomhed i Køge-området. Vi er derfor rigtig glade for at så mange fik set den bedste side
af Køges erhvervsliv og de mange muligheder, der ligger i Køge Nord. Tusind tak til alle
virksomhederne, som var med til at markere dagen og tusind tak til alle de fremmødte!
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