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Flere end 250 deltog i Vækst- og Iværksætterugen i
Ringsted

Ringsted Kommune

Godt 250 deltog på arrangementer og workshops i løbet af iværksætter- og
vækstugen i Ringsted – uge 47. Enkelte havde taget turen helt fra Odense og
Helsingør.

Rønnedevej 9

Erhvervs-, Fritids-, og
Kommunikationscenter

4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00

Hele Danmarks Vækst og Iværksætteruge i uge 47 er vel overstået. Ringsted bød
ind med en række arrangementer og aktiviteter i ugen, og det blev endnu engang
slået fast, at Ringsted virkelig sætter fokus på iværksætteri og erhvervsliv.

Dir.: +45 57 62 82 06
Mail.: MHL@RINGSTED.DK
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Derfor er der også stor glæde hos Ringsted Kommunes Erhvervsservice over, at
mere end 250 deltog på arrangementer og workshops i løbet af ugen Enkelte
havde taget turen helt fra Odense og Helsingør.

EAN: 5798007643362

”Jeg deltog på flere arrangementer i Ringsted i Uge 47, og jeg gik derfra med
fornyet energi, masser af nye idéer og ikke mindst en masse nye kontakter. Det
personlige møde imellem mennesker går vist aldrig af mode. Og jeg har
arrangeret et nyt forretningsmøde med en anden deltager allerede på torsdag ”
siger iværksætter Helle S. Nielsen, indehaver af Form & Finans, om ugen.
I det hele taget var der bred opbakning til vækst- og iværksætterugen i Ringsted.
Mange lokale virksomheder og skoler deltog på den ene eller den anden vis. 16 af
de ældste klasser i kommunens folkeskoler og fra erhvervsskolen ZBC, dystede fx
om at være bedst til at komme med innovative idéer til lokale virksomheder.
Virksomheder og skoler har gjort et stort stykke arbejde
”Vi kan vist ikke være andet en tilfredse. Stort fremmøde, spændende
virksomhedskoncepter og bred tilfredshed med indholdet på ugen. Men det er alt
sammen kun muligt, fordi en masse kompetente mennesker byder beredvilligt ind
med deres viden og kompetencer. Det, jeg i virkeligheden er mest stolt af, er, at så
mange lokale virksomheder og skoler ønsker at gøre noget for vores nye
selvstændige”, siger erhvervskonsulent i Ringsted Erhverv og projektleder for Uge
47 i Ringsted Ditte Mørck Jessen.
I løbet af ugen kunne man blandt andet få tips og tricks til at lave en marketingplan
på minibudget, lære hvordan man skaber vedvarende succes i virksomheden,
komme til afslutningskonference i projekt Youth Turn og få hjælp til, hvordan man
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skriver effektivt til sine kunder. En række lokale rådgivere stod også klar med en
åben Businesscafé, hvor man som iværksætter f.eks. kunne få råd fra en bank,
advokat og revisor.
Om torsdagen lagde Michael Eis, stifter af crowdfundingplatformen
Booomerang.dk, vejen forbi for at fortælle om det sidste nye inden for dansk
crowdfunding.
En tilbagevendende begivenhed
Vækst og Iværksætterugen er en tilbagevendende begivenhed. Igen næste år vil
man gøre en særlig indsats for at få Ringsted på landkortet. Hvis man sidder med
tanker eller idéer til aktiviteter man gerne vil byde ind med på vækst og
Iværksætterugen i 2015, kan man allerede nu kontakte projektleder Ditte Mørck
Jessen på mail dij@ringsted.dk eller tlf.: 41 77 02 75.
Man kan læse mere om ugen der gik på www.uge47.dk

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
projektleder Ditte Mørck Jessen 41 77 02 75
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