
SEPTEMBER 2020

Del
nyhedsbrevet

I september stiller Erhvervsnyt skarpt på nye muligheder for detailhandlen i Rudersdal, nye
rådgivningstilbud for ejerledere, iværksættere og startups samt rekruttering og fastholdelse
af international arbejdskraft.

Du kan også følge med i erhvervsnyheder på Rudersdal Kommunes LinkedIN side.

På virksomhedsguiden.dk kan du finde informationer om nationale og regionale
erhvervstiltag.

NYE MULIGHEDER FOR DETAILHANDLEN I
RUDERSDAL

Få gratis inspiration og hjælp til din forretning  

https://rudersdal-koncern.uxmail.io/archive/1035620/share/
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/x/3HM4tRpbyMIOj3HIiUX3B4G1yRCs_OujRwMJc2KneIyBglWuOHmVbYu0ayZMh29WFmGoNb2oOMIlX440rcPKiGU/
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/x/_VOoJs14HwRJuP7s4WtUIRZmXdbVyuKiC4IdNV2Zh0cjj3XHeiWeedIRSDEu70d8CFSSnefeJdsQ4KgDUFIkFqk/


Er du en af de mange butiksejere, der på grund af corona-nedlukninger oplever faldende
omsætning eller ændrede kunde- og forbrugsmønstre? Så er der hjælp at hente i en ny
erhvervsindsats sat i gang af Rudersdal Kommune og Erhvervshus Hovedstaden.
 
Hjælpen kommer i form af 1:1 sparring fra erfarne forretningsudviklere, der ser på den
enkelte butik og de udfordringer, der er lige præcis der. Alle typer af spørgsmål om kunder,
koncept, drift, økonomi og organisation er velkomne og kan forhåbentlig give nye ideer og
inspiration.
 
Alle detailhandelsvirksomheder i Rudersdal kan få gratis sparring. Du får automatisk besøg
af konsulenterne, hvis du er i din butik:

Den 14.9 (Birkerød Bymidte)
Den 15.9 (Holte Centerforening og Holte Handelsforening)
Den 16.9 (Nærum Vænge Torv Handelsforening, Vedbæk Handelsforening og Trørød
Centerforening).

Ønsker du besøg en anden dag, kan du kontakte Erhvervshus Hovedstaden på 61 88 46
06 eller twp@ehhs.dk og booke en aftale.  
 
Læs mere her  

Kom i gang med online salg

mailto:twp@ehhs.dk
https://www.rudersdal.dk/nyheder/faa-gratis-inspiration-og-hjaelp-til-din-forretning


Har du et produkt, som det kunne give mening at sælge online? Så skal du måske åbne en
webshop eller sælge via en online markedsplads. På virksomhedsguiden kan du læse mere
om, hvordan du kommer godt i gang med e-handel, og få konkret hjælp til salg på nettet.
Du kan også finde en tjekliste, hvis du vil i gang med eller optimere dit onlinesalg.   
 
Læs mere her  

RÅDGIVNING FOR EJERLEDERE

SMV Pro - et nyt program for ejerledere

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/e-handel/artikler/kom-i-gang-med-online-salg/69b63b70-b24e-48c8-8ae5-58443f045870/


Gennem Erhvervshus Hovedstaden tilbyder vi dig og din ejerledede virksomhed et tilskud
på op til 100.000 kr. til et rådgivningsforløb, der kan hjælpe med at øge din virksomheds
værdi. Igennem nye initiativer og tiltag kan du vedligeholde og udvikle din virksomhed og
dens performance, så den bliver mere attraktiv at eje. Ud fra dine behov får du gennem SMV
PRO og sammen med en privat rådgiver lagt en plan og banet vejen for at få initiativerne til
at lykkes. Er din virksomhed midt i et ejer- eller generationsskifte, er det oplagt at anvende
tilskuddet til at understøtte den proces.  
 
Læs mere her   
 
Du kan også kontakte Ole Meyer fra Erhvervshus Hovedstaden på 52 13 85 04
eller ome@ehhs.dk for en nærmere drøftelse af mulighederne i programmet.

Styrk din virksomhed med en bestyrelse

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. Overvejer du
at styrke din virksomhed med en bestyrelse? Er du usikker på, hvilke kompetencer der er
brug for? Så lad Erhvervshus Hovedstadens konsulenter hjælpe dig med at finde de rette
emner og sammensætte et stærkt team.  
 
Læs mere her 
 

FOKUS PÅ IVÆRKSÆTTERE OG STARTUPS

Du har fået en genial forretnings-idé! Tillykke!

https://smvpro.dk/
mailto:ome@ehhs.dk
https://ehhs.dk/ydelser-1-1-sparring-bestyrelse


Vi glæder os til at være med på din rejse mod en levedygtig virksomhed i vækst.
 
Rudersdal Kommune tilbyder gratis hjælp og sparring til iværksættere gennem Erhvervshus
Hovedstaden. Har du brug for hjælp til, hvordan du i praksis omsætter din idé til en
levedygtig forretning? Så tag på Iværksætterintro eller book 1:1 rådgivning, hvor vi sammen
udvikler de forskellige forretningsaspekter. Erhvervshusets forretningsudviklere har mange
års erfaring med opstart og drift af virksomheder, og de står klar til at hjælpe dig med at nå i
mål med din nye virksomhed.  
 
Læs mere her  

IværksætterDanmark går i luften i september

https://ehhs.dk/viden-ivaerksaetteri/0/5


IværksætterDanmark er en investering i dig, som har lysten og viljen til at skabe forretning
for fremtiden. Her tilbydes  korte, intensive kompetenceudviklingsforløb med:

Konkrete værktøjer til at opbygge og udvikle din forretning
Specialiseret viden og værktøjer til iværksættere i bestemte brancher, eller indenfor
overordnede tematikker, fx verdensmål
Dybdegående, målrettede forløb for udvalgte iværksættere med et særligt
vækstpotentiale.  

 
Vil du være en af de første til at få besked, når vi åbner for tilmelding til forløb? Så tilmeld dig
nyhedsbrevet og følg med, når IværksætterDanmark går i luften.
 
Tilmeld dig nyhedsbrev

Beyond Beta – nyt acceleratorforløb for udvalgte
vækstiværksættere

Et nyt nationalt program udvælger 150 startups til et intensivt udviklingsforløb. Der er fokus
på de mest vækstpotentielle iværksættere i Danmark. Har du en klar vision for vækst, en
skalerbar forretningsmodel, fokus på et stort, voksende og internationalt marked, og har
din virksomhed allerede nået markante milepæle? Så ansøg om at deltage.
Ansøgningsfristen er den 4. oktober og første bootcamp er den 20., 21. og 22. oktober.  
 
 
I slutningen af denne uge åbner en helt ny online platform, www.beyondbeta.dk, hvor du
kan læse mere, teste din virksomhed og ansøge om at deltage. Du kan også kontakte
projektleder Emil Ødegaard i Erhvervshus Hovedstaden på 31 68 41 01 eller eoe@ehhs.dk

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF

https://lp.ehhs.dk/ivrkstterdanmark
mailto:eoe@ehhs.dk


INTERNATIONAL ARBEJDSKRAFT

Internationalt Matchmaking & Career Fair 2020

For andet år i træk inviteres virksomheder til at deltage med en virksomhedsstand til et
matchmaking og karriereevent. Eventet har til formål at få flere internationale talenter i job i
Danmark, så vi også i fremtiden kan have konkurrencedygtige virksomheder. Tilmeld din
virksomhed og få adgang til talenter inden for IT, Engineering og Science.  
 
Eventet afholdes i år online den 23. oktober kl. 12.30 -15.30. Deltagelse er gratis. Der er
plads til 20 virksomheder, så tilmelding er efter først til mølle-princippet.
 
Læs mere og tilmeld din virksomhed her 
 

Kulturarrangement for udenlandske medarbejdere og
ledsagere

https://vidensby.dk/arrangement/save-the-date-international-matchmaking-career-fair-2020/ �


Torsdag den 12. november kl. 17-19 afholder Rudersdal Kommune og International House
et kulturarrangement ”Welcome to North Zealand – a region full of opportunities for
internationals” i den smukke Rådsal på Rudersdal Rådhus.
 
Arrangementet er henvendt til internationale arbejdstagere, arbejdssøgere og deres
familier samt studerende. Programmet fokuserer på kultur, kulturliv og foreningsliv, og de
fællesskaber og oplevelser, som det kan give. Det er også muligt at spørge eksperter fra
International House om en række praktiske forhold knyttet til livet i Danmark.
Arrangementet er en oplagt mulighed for deltagerne til at få større indsigt i Nordsjællands
mange muligheder og på den måde forhåbentlig blive inspireret til at bosætte sig eller blive
boende i regionen.  
 
Læs mere om programmet og tilmeld dig her
 

Bliv en del af et forskningsmiljø i verdensklasse

https://ihcph.kk.dk/event/welcome-north-zealand


Rudersdal-virksomhederne Chr. Hansen og Bioneer indgår sammen med en række andre
markante virksomheder i Greater Copenhagens programmer for tiltrækning af international
arbejdskraft. Life Science er en af de største industrisektorer i Greater Copenhagen, og
microbiome er en markant styrkeposition. Internationale talenter kan blive en del af et
forskningsmiljø i verdensklasse med en lang række innovative virksomheder, der arbejder
med microbiome.  
 
Læs mere her

KORT NYT

Ny arbejdsfordelingsordning skal forebygge fyringer

https://careers.greatercph.com/life-science


efter udfasningen af lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 31. august 2020 indgået en aftale om en
ny midlertidig arbejdsfordelingsordning gældende for resten af 2020. De nye muligheder
giver medarbejdere større tryghed og er med til at holde hånden under de virksomheder,
der fx er ramt på grund af nedgang i eksporten som følge af corona. Med arbejdsfordeling
kan man dele det arbejde, der er mellem medarbejderne i stedet for at afskedige ansatte. I
perioder, hvor medarbejderen er hjemme på arbejdsfordeling, vil han eller hun som følge af
aftalen også kunne efteruddanne sig på dagpenge.  
 
Læs mere her

Ny pulje til omstilling af dansk erhvervsliv

Regeringen og aftalepartierne blev den 28. august 2020 enige om, at der afsættes 100
mio. kr. til en pulje til styrket innovation og omstilling for særligt hårdt ramte erhverv, som fx
oplevelsesøkonomi, restauranter og hoteller. Aftaleparterne vil se på, om der er behov for at
følge op med yderligere indsatser målrettet eksporterhvervene. Puljen skal bl.a. støtte
virksomheder med behov for at gennemføre justeringer i forretningsmodeller, produkter og
services for at møde kunder og markeders ændrede efterspørgsel.
 
Læs mere 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 vores website.
 
Tilmelding til nyhedsbrev
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.

    

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/08/ny-trepartsaftale-skal-forebygge-fyringer/
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-politisk-aftale-skal-sikre-restriktionsramte-virksomheder-kulturliv-og-idraet?publisherId=5540552&releaseId=13598860
mailto:ensi@rudersdal.dk
http://www.rudersdal.dk/erhvervsfremme-og-erhvervsservice
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/forms/subscribe/list/65155/
http://rudersdal.dk/minedata
https://www.linkedin.com/company/rudersdal-kommune/?trk=company_logo
https://twitter.com/Rudersdal
https://www.facebook.com/Rudersdal/


Vis i browser

Afmeld nyhedsbrev

https://rudersdal-koncern.uxmail.io/not_available_in_tests/
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/not_available_in_tests/
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