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•  Program 2022 

•  Tilbud til Favrskov   

 Erhvervs medlemmer 

•  Kontingentpakker  

FAVRSKOV 
ERHVERV 



 

www.favrskoverhverv.dk 

Favrskov Erhverv  
arrangementsplan 2022: 

I din erhvervsforening vil der i der i det kommende år blive afholdt netværksmøder, morgenmøder 

og uddannelse. Herunder kan du læse mere om det der er planlagt. Vi ser frem til igen at kunne 

mødes om det som er vores opgave, at gøre Favrskov Kommune til et endnu bedre sted for dig at 

drive din virksomhed. Der kommer i 2022 igen fokus på de enkelte medlemspakker, og vi vil derfor 

gerne opfordre til at du læser din valgte pakke igennem, så du er sikker på at få det rette udbytte af 

dit medlemskab. 

 

FASTE ARRANGEMENTER I 2022: 

 

10 LUKKEDE OG 2 ÅBNE NETVÆRKSMØDER : 

Sidste tirsdag hver måned pånær juli og december   

Afholdes for netværks- eller plusmedlemmer.  

Tematiseret oplæg om et aktuelt emne og efterfølgende faciliteret netværk. 

To åbne netværksmøder afholdes, så basismedlemmer har mulighed for at deltage.  

Temaerne fastlægges løbende og i samråd med netværksmedlemmer.  

Første møde den 25.januar vil være: 

• Netværk – Hvordan får du udbytte, og hvilke emner vil du gerne have med? 
*læs mere om arrangementet her 

 

 

ÅBENT FORÅRSARRANGEMENT:  AFHOLDES I  MAJ  

Alle virksomheder i Favrskov Kommune inviteres til et stort fagligt arrangement. Temaet bliver 

digitalisering, med et bredt fokus på mulighederne for dig og din virksomhed, hvor du vil kunne 

møde relevante rådgivere og høre mere om den nyeste viden inden for emnet.  

•  

 

ÅBENT EFTERÅRSARRANGEMENT:  AFHOLDES I  NOVEMBER 

Alle virksomheder i Favrskov Kommune inviteres til stort fagligt arrangement; Favrskov 

Erhvervsmesse, hvor du kan møde rådgivere og samarbejdspartnere indenfor forskellige 

områder. 

 

 

MORGENMØDER: AFHOLDES LØBENDE 

 Morgenmøderne afholdes ved netværks- eller plusmedlemmer og er en mulighed for at 

fremvise virksomheden og tematisere et åbent arrangement, for alle interesserede virksomheder 

i Favrskov Kommune.  

 

 

https://favrskoverhverv.dk/netvaerk/arrangementskalender/
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Planer for Favrskov Erhvervs medlemmer: 
 

Derudover vil vi genoptage Lederforum og Bestyrelsesnetværket. Ikke nødvendigvis i samme form, 

da vi naturligvis har lært af de opnåede erfaringer, men udformet, så det kan give mest mulig 

værdi. Som skrevet under arrangementer, vil de 10 faste netværksmøder fra i år være for 

netværks- og plusmedlemmer. Noget som allerede var planlagt i 2020, men som jo desværre ikke 

var muligt at gennemføre med skiftende restriktioner, men nu mener vi at tiden er til det. 
 

Kontingentpakker – hvilken passer til dig? 
 
BASISPAKKEN – årligt kr. 1.500,- 

 

Basispakken er en form for startpakke, hvor du har mulighed for at snuse til de muligheder et 

udvidet medlemskab af Favrskov Erhverv giver dig, og så din virksomhed allerede fra start, kan 

begynde at udnytte netværk og kontakter i Favrskov Erhverv.  

Læs hvad basispakken indeholder her.  

 

 
NETVÆRKSPAKKEN – årligt kr. 3.900,- 

 

Som netværksmedlem har du fuld adgang til alle arrangementer i Favrskov Erhverv. Det store 

fokus er, som navnet antyder, netværk. Både via arrangementer, men også i Favrskov Erhvervs 

daglige arbejde og netværksarbejde. Den øgede mulighed for webeksponering samt værtskab for 

åbne arrangementer, er ligeledes en fordel ved et netværksmedlemskab. 

Læs hvad netværkspakken indeholder her.  

 

 
PLUSPAKKEN – årligt kr. 7.900,- 

 

Som Plusmedlem har du, foruden adgang til alt fra Netværkspakken og en yderligere 

webeksponering i form af en profilside på vores hjemmeside, mulighed for yderligere fordele 

herunder deltagelse i det årlige ”topmøde” der afholdes i august.  

Læs hvad pluspakken indeholder her.  
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