PRESSEMEDDELELSE

Hør om din virksomheds muligheder for samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Dato: 01. december 2015

Ringsted Erhverv runder efterårets Business Caféer af den 16. december 2015 kl.
16.30 – 18.30 på Den Kreative Matrikel, Garnisonen 38, 1. sal, 4100 Ringsted.

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og Kommunikationscenter

Genvej til ny viden
Viden kan være en vej til vækst, og det behøver ikke være svært at finde frem til
gode samarbejdspartnere. Kom og hør om mulighederne når Peter Munch Kofoed
fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU/VIIRS) og Allan Grønbæk fra Roskilde
Universitet indleder Business Caféen.

Erhverv
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Mail.: LEI@RINGSTED.DK

Gennem VIIRS kan du få kontakt til 3.500 forskere og mere end 30.000 studerende. Målet er at bygge bro mellem erhvervslivet i Region Sjælland og vidensinstitutionerne, og projektet giver virksomheder én samlet indgang til viden hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitet (RUC), Erhvervsakademi
Sjælland (EASJ) og University College Sjælland (UCSJ).

efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

”Vi har gode erfaringer med at etablere relevante og optimale vidensamarbejder
mellem virksomheder og forskere/studerende. Vi tilbyder virksomhederne et
vækstforløb som omfatter alt fra behovsafdækning, idéudvikling, og matchmaking
til rådgivning, og det har stor værdi for begge parter” fortæller Peter Munch Kofoed.
Hør også om de praktiske erfaringer når Ole Keinicke Christensen fortæller om sit
samarbejde med Roskilde Universitet. Ole Keinicke Christensen ejer virksomheden Uplevel, der rådgiver små og mellemstore virksomheder i spørgsmål om strategi, analyse og kommunikation.
”Mit første møde med Roskilde Universitet var gennem erhvervsnetværket Network Zealand, der er med i et forskningsprojekt om at øge synergien og innovationskompetencerne hos B2B virksomhedsnetværk. De gode erfaringer herfra gav
inspiration til også at inddrage Roskilde Universitet i arbejdet med den virksomhed
jeg er i gang med at starte sammen med min makker” forklarer Ole Keinicke.
Åben vejledning
I forlængelse af oplægget kan du få uforpligtende og individuel vejledning om din
virksomheds muligheder for samarbejde med forskere og studerende. Du kan
også høre mere om hvad Ringsted Erhverv kan tilbyde til din virksomhed over en
kop kaffe.
Tilmelding til Business Café på www.ringsted.nemtilmeld.dk
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Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst Lisbeth
Eichen, Erhvervskonsulent i Ringsted Kommune på tlf. 40 64 73 40 eller email lei@ringsted.dk

Ole Keinicke Christensen, oplægsholder og ejer af Uplevel

Allan Grønbæk, oplægsholder og Daglig leder af RUCinnovation
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