Bliv medlem af
ErhvervsForum
Holstebro
– og bliv en del af
områdets største
og stærkeste
erhvervsnetværk

Sammen skaber vi
vækst og udvikling
ErhvervsForum Holstebro er en ny og fleksibel

I 2019 SÆTTER
VI ISÆR FOKUS PÅ
Attraktive arbejdspladser

organisation med ét fokus: At få alle med interes-

Alle virksomheder har brug for kvalificeret ar-

se for erhvervslivet i Holstebro Kommune til at

bejdskraft, og det er vigtigt til stadighed at kunne

arbejde sammen om vækst og udvikling.

tiltrække de rigtige medarbejdere. ErhvervsForum
Holstebro sætter i 2019 særligt fokus på, hvordan

Forummet er skabt på initiativ af en række virk-

virksomhederne kan løfte opgaven sammen.

somheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, som ønsker ét fælles talerør og ét fælles
organ til udvikling på kryds og tværs.

Synlige virksomheder
Holstebro er kendt som handelsby og kulturby.
Men byen og kommunen rummer flere tusinde
interessante virksomheder, der hver især rummer
spændende personligheder og produkter i verdensklasse. Vi hjælper de gode historier på vej.

Bedre infrastruktur
Holstebromotorvejen sprænger alle prognoser og
gør en markant forskel for området. ErhvervsForum Holstebro bakker aktivt op om arbejdet med
at lukket hullet på syv kilometer ved Herning.

Det årlige kontingent afhænger af
antal ansatte på virksomheden
0-4 medarbejdere

Jo flere medlemmer,
jo stærkere står vi

..........................

1.000 kr.

.......................

2.500 kr.

Vi vil gerne have alle med interesse for erhvervs-

20-49 medarbejdere

....................

5.000 kr.

udviklingen i Holstebro som medlem af Erhvervs-

50-99 medarbejdere

....................

8.500 kr.

Forum Holstebro.

+ 100 medarbejdere

....................

12.500 kr.

5-19 medarbejdere

Foreninger

..............................................

1.000 kr.

Jo flere medlemmer vi har, jo flere muskler får vi,
og jo mere kan vi påvirke udviklingen sammen.

Foto: Ole Mortensen og Holstebro Kommune

Prisen er ekskl. moms

Sådan tilmelder du
din virksomhed
Se mere på erhvervsforumholstebro.dk og tilmeld
dig direkte fra hjemmesiden.

Grafisk design: Peoplez

Du kan også udfylde kuponen her, scanne og maile den til info@erhvervsforumholstebro.dk
Medlemsskabet tilhører den enkelte virksomhed,
men giver adgang til arrangementer mv. for alle i
virksomheden, der har lyst til at være med.

erhvervsforumholstebro.dk

ErhvervsForum Holstebro, EFH, er for alle med interesse i
erhvervsudviklingen i Holstebro Kommune. Initiativgruppen bag EFH
består af Holstebro Handelsstandsforening, Holstebro Industri- og
Håndværkerforening, Holstebro-Struer Landboforening, Dansk Industri,
Fagbevægelsens Hovedorganisation FH, Uddannelsescenter Holstebro
UCH, og VIA University.

Ja tak – jeg vil
gerne være medlem af
ErhvervsForum Holstebro
Du kan tilmelde dig direkte på
erhvervsforumholstebro.dk/bliv-medlem
eller ved at udfylde denne formular.
CVR-nummer
Virksomhed
Adresse
Antal medarbejdere
Kontaktperson
Telefon
Mail
Hjemmeside
Medlemsskabet tilhører det enkelte CVR-nummer, men virksomheden kan deltage i arrangementer mv. med flere medarbejdere efter behov.
På årsmødet giver et medlemskab (ét CVR-nummer) én stemmeret.
Samtykke til at modtage nyhedsbrev
Samtykke til onlinemarkedsføring
Skifter du mening, kan du til altid afmelde dig vores nyhedsbrev og
tilbagetrække dit samtykke til øvrig onlinemarkedsføring fra os.
Vi behandler naturligvis dine oplysninger med høj respekt og videregiver aldrig dine oplysninger til brug for andre virksomheder. Læs mere
om vores privatlivspolitik på vores hjemmeside.
I bunden af hver mail, du modtager fra os, kan du opdatere dit
samtykke eller helt framelde dig vores nyhedsmails og onlinemarkedsføring.
Du kan også kontakte os direkte på info@erhvervsforumholstebro.dk
og bede om at blive slettet.
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, accepterer du, at vi behandler
dine data i overensstemmelse med ovenstående.

Send denne tilmelding til sekretariatet på
info@erhvervsforumholstebro.dk
Du kan også tilmelde dig direkte på
erhvervsforumholstebro.dk

