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virksomhed

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00

Ringsted Erhverv holder business café den 21. oktober. Emnet vil være opstart
af virksomhed. Alle interesserede er velkomne.
Det kan være svært at lykkedes med en ny virksomhed, men hos Ringsted
Erhverv gør man en indsats for at hjælpe iværksætterne godt på vej.
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”Der bliver registeret ca. 250 nye CVR numre om året i Ringsted Kommune, og alle
de nye virksomheder vil vi meget gerne give det bedste fundament for at få
succes. Derfor har vi en lang række initiativer for målgruppen, bl.a.
iværksætterkurser, en-til-en vejledning og netværk, og nu satser vi så på at tage
emnet opstart op på en af vores tilbagevendende business caféer”, siger
iværksætterkonsulent i Ringsted Erhverv Ditte Lichinger Jessen.
Få indblik i mulighederne for starthjælp
Business caféen den 21. oktober giver deltagerne mulighed for at snuse til de
muligheder, der er for iværksættere i Ringsted, og det er samtidig en god
lejlighed til at møde andre i samme båd. På dagen vil den lokale iværksætter
Dennis Iversen, der har virksomheden Dielco, desuden lægge vejen forbi. Han
fortæller om, hvordan han oplevede at starte egen virksomhed og giver gode tips
og tricks undervejs.
"Efter nedskæringer på min arbejdsplads tilbage i 2011 blev jeg pludselig ledig, og
med kone og barn ville den nemmeste løsning nok have været at finde et regulært
lønarbejde, men da jeg havde gået og bokset med ideen om mit eget firma i
nogen tid, følte jeg, at det var skæbnen. Og jeg elsker det – det at være min egen
– og udføre de spændende opgaver som jeg brænder for, det som gør det godt at
starte hver ny arbejdsdag", siger Dennis Iversen om det at blive selvstændig.
Dielco laver dokumentation, elektriske styresystemer og service på maskiner
inden for b.la. fødevare- og medicinalindustrien. Det kan lyde meget teknisk, men
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i virkeligheden betyder det ikke så meget, hvad det er for en type virksomhed
man starter. Bekymringerne og udfordringerne er de samme i opstarten. På
business caféen vil Dennis Iversen tage emner op, som er væsentlige for alle nye
selvstændige. Bl.a. vil han fortælle om vigtigheden af det personlige netværk,
familiens støtte, modgang, samarbejdspartenere og meget mere.
Mulighed for sparring med lokale rådgivere
Efter oplægget vil det være muligt for deltagerne at sparre omkring deres egne
idéer med lokale rådgivere. Her stiller både en skattesagkyndig, salgsekspert og
en iværksætterkonsulent sig til rådighed for spørgsmål.
Alle nysgerrige er velkomne til at deltage i Ringsted Erhvervs gratis Business Café,
som finder sted på Den Kreative Matrikel, garnisonen 38, 4100 Ringsted den 21.
oktober kl. 16.30-18.30. Man kan tilmelde sig på www.ringsted.nemtilmeld.dk
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Iværksætterkonsulent i Ringsted Erhverv, Ditte Lichinger Jessen, tlf. 41 77 02 75.
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