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I december har vi foruden invitation til nytårskur fokus på
ejerskifte, iværksætteri, bæredygtig udvikling og tilbud fra
Erhvervshus Hovedstaden. 
 

 

  

INVITATION TIL NYTÅRSKUR
 

 

  

 

Nytårskur for erhvervslivet den 16. januar 2020
 
Mød iværksætter og stifter af PreDiagnose Fatima AlZahra'a Alatraktchi samt stifter og
administrerende direktør i TrackMan Klaus Eldrup-Jørgensen ved erhvervslivets nytårskur 2020. 
Vi inviterer igen i år erhvervsdrivende i Rudersdal Kommune til den traditionsrige nytårskur torsdag
den 16. januar 2020 kl. 17.00-19.00 hos Søhuset Konferencecenter, Venlighedsvej 10, 2970
Hørsholm.
 
Fatima AlZahra'a Alatraktchi er civilingeniør og ph.d. fra DTU, forsker og stifter af
medicovirksomheden PreDiagnose. Hun er desuden international TED-talker og mangedobbelt
prisvinder. Klaus Eldrup -Jørgensen er stifter af og  adm. direktør i TrackMan, der er en
højteknologisk, verdensomspændende virksomhed med hovedsæde i Rudersdal.  TrackMan har
netop modtaget Nordsjællands Erhvervspris 2019. Du kan også møde vinderne af Rudersdal
Kommunes erhvervspris.
 
Læs mere om programmet og tilmeld dig her. 
 

 

  

EJERSKIFTE OG BESTYRELSER - FOKUS PÅ EJERLEDEDE
VIRKSOMHEDER
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Ca. syv ud af ti danske virksomheder er ejerledede, og ejerledelse er den dominerende
ledelsesstruktur i både små og store virksomheder. I en meget stor andel af virksomhederne er
ejerlederen over 65 år. Det betyder, at der i løbet af de næste år forventes ejerskifte i mange
virksomheder.
 
Få ejerledere benytter sig af bestyrelser. Faktisk er det kun ét anpartsselskab ud af ti, der har
valgt at etablere en bestyrelse. Overvejer du ejerskifte eller etablering af en bestyrelse, så læs
mere nedenfor.
 

 

  

Ejerskifte - sæt pris på din
virksomhed
 
At sætte pris på din virksomhed handler både
om, hvad du gør lige nu og her - men også hvad
du gør for at skabe de bedste rammer for
fremtiden, når andre skal tage over.
 
Et ejerskifte kan virke som en uoverskuelig
proces at gå i gang med. Som ejerleder har du
brug for personlig afklaring og professionel
vejledning, der kan give dig overblik over
mulighederne og faldgruberne ved dit valg af
exitstrategi. Det tilbyder Erhvervshus
Hovedstaden. 
 
Erhvervshus Hovedstadens sparring er uvildig,
fortrolig og fri for forpligtigelser. I
Erhvervshuset har vi lang erfaring med at
hjælpe virksomheder frem mod et succesfuldt
videresalg. Gennem en fortrolig drøftelse stilles
skarpt på  værdisætning, salgsmodning,
selskabskonstruktion og modeller for ejerskifte.
 
Læs mere om ejerskifte her

Bestyrelse - ejerlederens
professionelle sparringspanel
 
Overvejer du at styrke din virksomhed med en
bestyrelse? Er du usikker på, hvilke
kompetencer der er brug for?
 
Så lad Erhvervshusets vækstkonsulenter hjælpe
dig med at finde de rette emner og
sammensætte et stærkt team. En
velfungerende bestyrelse kan være med til at
sikre, at din virksomhed tænker både langsigtet
og strategisk i hverdagen - og kommer i mål
med jeres ambitioner.
 
Erhvervshus Hovedstaden tilbyder hjælp til at
etablere advisory board, entry board eller
bestyrelse, sparring på sammensætning og
udvikling af samarbejdet. Selve
rekrutteringsprocessen overlader vi til dig og
din virksomhed. Erhvervshuset er med til at
etablere 10-20 bestyrelser i vækstvirksomheder
hvert år.
 
Læs mere om bestyrelse her

 

 

  

DIN GENVEJ TIL SUCCES SOM IVÆRKSÆTTER 
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Iværksætteri og startups
 
Som iværksætter kan du få gratis og uvildig
sparring til at udarbejde forretningsplan og
budgetter, input til markedsanalyse, råd om
finansiering og forslag til, hvordan du kommer i
gang med salget.
 
Hjælpen får du hos Erhvervshus Hovedstaden,
som Rudersdal Kommune samarbejder med. Du
kan kontakte iværksætterkonsulent John Weait
Larsen på tlf. 31 68 41 11 eller jwl@ehhs.dk.
 
Du kan læse om spændende iværksættercases
og -kurser her

Iværksætterintro i Rudersdal
 
Er det første gang, du starter egen virksomhed?
Iværksætterintro er en all-round intro til livet
som selvstændig.
 
Iværksætterintro er til dig, der har brug for
en allround-intro til livet som selvstændig. På
tre timer kommer vi rundt om, hvordan du går
fra god idé til god forretningsidé. Og du får
masser af viden med hjem om forsikringer,
virksomhedsformer, skat og moms. Du bliver
ikke verdensmester, men du får et godt
overblik.
 
Du kan tilmelde dig iværksætterintro her

 

 

  

ZOOM IND PÅ DIT VÆKSTPOTENTIALE MED PROFFESSIONEL
SPARRING FRA ERHVERVSHUSET
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Rudersdal Kommune tilbyder erhvervsfremmetilbud gennem Erhvervshus Hovedstaden.
Måske har du brug for et par kritiske øjne til at kigge på din virksomhed? Måske mangler du
inspiration til, hvordan du åbner dørene til nye markeder? Erhvervshusets konsulenter har alle
en baggrund fra det private erhvervsliv, og flertallet af dem har drevet egen virksomhed eller
haft ledelsesansvar i Danmarks største virksomheder. Derfor får du en professionel og uvildig
sparringspartner, som zoomer ind på dit vækstpotentiale.
 

  

1:1 sparring
 
Erhvervshus Hovedstaden hjælper virksomheder
med at skabe vækst, eksport og job. Sammen
identificerer og prioriterer vi de
vækstredskaber, der matcher din virksomheds
situation og lægger en vækstplan, der gør
udfordringer til muligheder. Vi hjælper dig også
med at skabe kontakt til de rigtige personer i
vores store professionelle netværk af
samarbejdspartnere og rådgivere, som kan
eksekvere din vækstplan sammen med dig.
 
Læs mere på ehhs.dk/vaerditilbud

Vækstprogrammer
 
Erhvervshus Hovedstaden gennemfører en
række programmer, der alle har det
overordnede mål at skabe vækst i
virksomhederne og dermed nye arbejdspladser.
Mange virksomheder får hvert år ny fremdrift
med et forløb hos Erhvervshus Hovedstaden.
 
Læs mere om programmerne her

 

 

  

BÆREDYGTIG UDVIKLING 
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Støt et giftfrit Rudersdal - vær
med til at beskytte grundvand
og natur
 
Som virksomhed kan du støtte et giftfrit
Rudersdal gennem tilmelding til Danmarks
Naturfredningsforenings kampagne Giftfri
Have. Ved at tilmelde din virksomhed giver I et
personligt løfte om ikke at bruge gifte på jeres
udendørsarealer og grønne arealer.
 
Læs mere om kampagnen for Giftfri Have på
Danmarks Naturfredningsforenings
kampagneside
 
På www.rudersdal.dk/giftfriKommune kan I
finde links til sider med gode råd til, hvordan I
plejer jeres udendørsarealer og grønne områder
uden brug af pesticider.

SDG Business Booster - Vækst
med Verdensmålene
 
SDG Business Booster vil styrke din evne til at
udnytte de vækst- og eksportmuligheder, der
opstår med verdensmålene.
 
Mange virksomheder er i forvejen frontløbere
indenfor bæredygtighed og innovation.
Målsætningen med dette udviklingsforløb er at
fremme skalering og eksport af de bæredygtige
produkter og løsninger, som din virksomhed
allerede ligger inde med - og som i
sammenhæng med verdensmålene kan give et
afgørende boost til jeres forretningsudvikling.
 
Læs mere om SDG Business Booster her

 

 

  

Få hjælp fra studerende og praktikanter til at skabe nye tiltag
inden for bæredygtighed i din virksomhed
 
I Bæredygtig Bundlinje 2.0 styrker vi SMV'ers grønne omstilling sammen med studerende fra DTU,
CPH Business og Aalborg Universitet. Alle er videnspartnere i projektet.
 
Læs mere projektet her
 

 

  

VIL DU VIDE MERE
 

 

 

  

Kontaktinformation
Kontakt vores erhvervskonsulent Bjørn Engsig på e-mail ensi@rudersdal.dk eller tlf. 72 68 31 38, hvis du
har brug for hjælp eller en indgang til kommunen, Erhvervshus Hovedstaden eller andre erhvervspartnere.
Læs mere om erhverv på www.rudersdal.dk/erhvervsfremme-og-erhvervsservice 
 
Tilmelding til nyhedsbrev
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Hvis der er andre i din virksomhed, som kan have udbytte af at modtage nyhedsbrevet, kan det ske ved at
klikke her. 
 
Vi passer på dine data
Vi har kun registreret din e-mail. Denne oplysning bruger vi udelukkende, når vi skal sende nyhedsbrevene
ud. Læs mere på rudersdal.dk/minedata
 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage erhvervsnyhedsbrevet, kan du altid afmelde dig via linket nederst i
de mails, du modtager. Hvis du afmelder dig, sletter vi dine data, og du vil ikke længere modtage
nyhedsmails.
 

  

 

 

  

 

 

  

    
 

 

 

  

Vis i browser
 

Afmeld nyhedsbrev
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