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Masser af tilbud til iværksættere i uge 47
Kommunikation

I Ringsted har der i de senere år været tradition for at gøre noget særligt ud af
uge 47, som er officiel vækst- og iværksætteruge. Ugen skifter i år navn til
Global Entrepreneurship Week Denmark, og Ringsted markerer sig endnu en
gang ved at lægge hus til en række gode gratis tilbud for både selvstændige og
iværksættere.
Verden er med, Danmark er med og nu kan virksomheder og iværksættere i og
uden for Ringsted også være med. Når Global Entrepreneurship Week løber af
stablen i næste uge, vil der nemlig være masser af god viden at hente her i
Ringsted. I løbet af ugen kan interesserede deltage i en række workshops og
arrangementer under forskellige temaer – alt sammen gratis.
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Kniber det med markedsføringen og salget i virksomheden, kan man f.eks.
deltage i et foredrag om personlig gennemslagskraft ved selvstændig og tidligere
marketing director Tony Nielsen. Der vil også være mulighed for at deltage i
workshoppen ’Brug pressen i din markedsføring’, som kommunikationsrådgiver
Christian Pedersen fra Added Value Communication afholder.
Hvis det kniber med bogføringen i virksomheden eller budgettet for den nye
forretning, holder økonom Lise Hansen fra virksomheden Konsulent Service
minikurset ’Hands on økonomi for iværksættere’, som måske kan være vejen
frem. På Ringsted Erhvervs Business Café er der mulighed for komme forbi til en
god kop kaffe og høre om nye muligheder for finansiering og
kapitalfremskaffelse.
Advokat Morten Groot fra Advokatfirmaet Svendsen står klar med workshoppen
’Få styr på dine og kundernes rettigheder’, hvor han giver et indblik i praktisk
købs- og aftaleret for virksomheder.
Lokale rådgivere og virksomheder står sammen om et godt tilbud
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Aktiviteterne i Ringsteds version af Global Entrepreneurship Week er alle blevet
en mulighed, fordi lokale rådgivere og virksomheder står sammen og vil noget for
iværksætteriet.
”Det er skønt, at så mange vil bruge deres tid, viden og energi på at hjælpe nye
iværksætterspirer godt på vej. Jeg har været projektleder på iværksætterugen i
Ringsted de senere år, og det er fantastik at opleve, hvordan det bare bliver
nemmere og nemmere at engagere folk og virksomhederne i ugen og skaffe
kompetente oplæg og foredrag. Det rykker virkelig på lysten til at starte
virksomhed”, udtaler projektleder for iværksætterugen og erhvervskonsulent i
Ringsted Kommune, Ditte Mørck Jessen.
Skolerne og de unge er også med
I år er der særligt fokus på unge iværksættere i Global Entrepreneurship Week,
og i Ringsted gentager man sidste års succes med at afholde en særlig
innovationsuge for de unge. Her bringes hold og klasser fra Midtsjællands
gymnasium, SOSU og Zealand Business Collage sammen med lokale virksomheder
i en venskabelig dyst. Eleverne skal i løbet af ugen hjælpe virksomhederne med at
løse en aktuel udfordring, og det kulminerer om fredagen, hvor eleverne på den
store finaledag præsenterer deres løsninger for virksomhederne. Her vil
Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten bl.a. også lægge vejen forbi.
Der er stadig ledige pladser til flere af arrangementerne, og interesserede kan
læse mere og tilmelde sig på www.ringsted.nemtilmeld.dk eller tage kontakt til
projektleder Ditte M. Jessen på tlf.: 41 77 02 75 for spørgsmål.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst

Projektleder Ditte M. Jessen på tlf.: 41 77 02 75
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