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Kom godt fra start som
iværksætter

Få en rådgivers syn på din
virksomhed

Drømmer du om at blive iværksætter? Eller er
du godt i gang, men savner inspiration og
værktøjer? Så tilmeld dig ”Iværksætteri i
Praksis” og bliv klædt på til livet som
selvstændig. Gennem 15 aftener får du
redskaber, som støtter op om en fremtid som
iværksætter. Du kommer rundt om emner
som SKAT, jura, markedsføring, salg,
økonomi og forretningsmodeller. Uddannelsen
er en kompetencegivende uddannelse, som
svarer til 10 ECTS-point, og der er mulighed
for at afslutte forløbet med en eksamen.
Uddannelsen starter den 4. september, og
der er tilmeldingsfrist den. 21. august.

Er du virksomhedsejer, og står du over for en
udfordring? Eller leger du med en ny idé? Så
kom til Connect Køges rådgivercafé og få en
rådgivers syn på sagen. Rådgivercafeen
starter op med et oplæg, og herefter får alle
mulighed for at holde 1-1 møder med en eller
flere rådgivere. Der er rådgivercafé en gang
om måneden, og du vælger selv, om du vil
komme en eller flere gange. Det koster ikke
noget at deltage, men kræver en tilmelding
fra gang til gang. Der er rådgivercafe på
følgende dage: 20. august, 19. september,
24. oktober, 19. november og 10. december alle gange fra kl. 15.00 – 17.00.
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Danmark for målene og sunde Ønsker du at blive en endnu
madvaner
bedre leder?
Kom og mød TV-kokken Anne Hjernøe –
AnneMad – når Danmark for Målene for 4.
gang besøger Køge lørdag den 10. august.
Denne gang handler det om fødevarer og om,
hvordan du kan være med til at gøre en
forskel på din egen sundhed og for en
bæredygtig fremtid ved at tænke over dine
madvaner. Du får også mulighed for at
deltage i en idékonkurrence, hvor du kan
komme med gode forslag til, hvordan
virksomheder – evt. din egen – og
kommunen kan tænke bæredygtighed ind i
hverdagen. Den bedste idé udvælges og
kåres den 21. september.

Center for Diplomledelse tilbyder to gange
årligt deres diplomuddannelse i ledelse. Er du
leder, mellemleder eller på vej mod et
lederjob kan du her høste ny viden om
ledelse, strategier, målstyring, personale og
organisationsforandringer. Kort fortalt, alt
hvad der er godt at vide for medarbejdere,
som dagligt arbejder med ledelse. Der
afholdes informationsaften om uddannelsen
den 8. august.
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Kontorplads med fokus på
sparring og udvikling

Flere spændende tiltag på vej
i Køge

Har du høje ambitioner om at vækste, og
mangler du samtidig en kontorplads, så er
Vækstfabrikken i Køge noget for dig. Her får
du løbende adgang til professionel sparring
fra en forretningsudvikler, så din virksomhed
kan udvikle sig i den ønskede retning. Du

PensionDanmark og Køge Kyst har indgået
købsaftale om nyt bæredygtigt kvarter med
boliger og erhvervsmål på Sønderstrand til
over halvanden milliard. Byggeriet omfatter
ca. 45.000 etagekvadratmeter, hvor
hovedparten er til boliger, men der vil også

bliver også en del af et unikt netværk af
iværksættere, hvor alle har fokus på udvikling
og vækst og ikke står tilbage for at hjælpe
hinanden med sparring og gode råd. Du kan
enten få kontorplads i åbent miljø
(flyverplads) eller i eget lokal.
Vækstfabrikken Køge tilbyder også gode
mødefaciliteter, som du gratis kan booke.

være plads til mindre butikker, cafeer eller
andre formål, der kan skabe liv og aktiviteter
i kvarteret. Projektet skal udvikles i et
samarbejde mellem Pensiondanmark og Køge
Kyst med en ambition om at skabe en
bæredygtig by i den bredeste forstand – både
miljø- og energimæssigt, social- og
sundhedsmæssigt og økonomisk.
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Mød os på Facebook og
LinkedIn

God sommer!

Sommeren er over os, og nyhedsbrevet
holder ferie fra nu og frem til midt august,
Er du på Facebook eller LinkedIn, så tjek
men du kan stadig få nyheder på vores to
vores sider ud. Her kan du stille spørgsmål,
Facebooksider (Connect Køge og VisitKøge)
blive opdateret om spændende
hele sommeren igennem. Skal du i kontakt
arrangementer og få nyheder fra
med Connect Køge sommeren over, kan du
erhvervslivet. Hvis du vil vide mere om de
ringe til VisitKøge på 69 15 61 70. Ellers er
mange dejlige oplevelser, der finder sted her i
der kun tilbage at sige rigtig god sommer!
Køge, har vi også en turistrelateret side på
Facebook (VisitKøge). 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?
Se vores sider her:
Facebook, VisitKøge her...
Facebook, Connect Køge her...
LinkedIn, Connect Køge her...
Connect Køge, Galoche Allé 15, 4600 Køge
Mail: info@connectkoege.dk

