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Danmarks øjne rettes snart mod Køge – skal din virksomhed
have opmærksomhed?
Fredag den 31. maj vil mange øjne hvile på Køge Nord Station, når den – og ikke mindst den
meget profilerede gangbro – indvies.
Connect Køge er sammen med Køge Kommune ved at planlægge en festlig markering af
denne skelsættende begivenhed – og vi vil gerne have dig og din virksomhed med!
BaneDanmark starter dagen med et VIP-arrangement for 1.000 mennesker, hvor stationen
officielt åbnes. Så snart formiddagens selskab er slut, står Køge Kommune klar med en
folkefest for borgerne, mens Connect Køge markerer dagen med en række aktiviteter for
erhvervslivet.
Læs mere om, hvad den nye bane kommer til at betyde for området, og hvordan du kan
være med til at markere denne festlige dag her...

Skal vi mødes?

Krydstogtturen går til Køge

Hos Connect Køge står vi nu klar med en
konkret strategi for arbejdet med
erhvervsudviklingen og turismen i Køgeområdet. En strategi som også har fokus på
at profilere Køge som det naturlige sted at
drive en sund forretning og forkæle sig selv
med unikke oplevelser. Som et led herunder
er en af vores kerneopgaver at yde god og
kvalificeret vejledning til virksomheder. Så
ønsker du at få gennemgået din virksomheds
fulde potentiale eller høre, hvad vi ellers kan
hjælpe din virksomhed med, er du altid
velkommen til at kontakte os.

Krydstogtskibet Seabourn Ovation kommer til
Køge Havn den 6. juli. Det 210m lange skib
er helt nyt, blev søsat sidste år og anses som
super luksuriøst. Vi er mange som glæder os
til at byde de lidt over 700 passagerer og 400
besætningsmedlemmer velkommen til Køge.
Hos Connect Køge er vi i fuld gang med at
gøre krydstogtskibets besøg til en
begivenhedsrig dag for hele Køge.
Læs mere her...

Find vores kontaktoplysninger her…
Læs mere om vores strategi her…

Flot anbefaling af Køge
Spiseliv.dk (en guide til de bedste spisesteder
i Danmark) har været en tur i Køge. Og sikke
mange roser vores spisesteder i Køge får. Ja,
i det hele taget får Køge en fin beskrivelse –
lige fra hvordan det opleves at drive
forretning i Køge til, hvor dejlig Køge opleves
af besøgende.

Mød os på Facebook og
LinkedIn
Er du på Facebook eller LinkedIn, så tjek
vores side. Her kan du stille spørgsmål, blive
opdateret om spændende arrangementer og
få nyheder fra erhvervslivet. Hvis du vil vide
mere om de mange dejlige oplevelser, der
finder sted her i Køge, har VisitKøge (som er

Læs artiklen her...

en del af Connect Køge) også en
facebookside, som du kan besøge. Del gerne
vores opdateringer med dit netværk, så de
også får mulighed for at følge med i vores
opdateringer – måske har vi relevante
nyheder til dem?
Mød os på Facebook her...
Mød os på LinkedIn her...
Mød VisitKøge på facebook her...
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