
 

 

 

 

 

 

 

Din virksomhed får 

 

Synlighed &  

Gennemslagskraft 
 

Med et medlemskab i Erhvervsforeningen 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vi styrker din virksomhed 
 

Vi styrker Frederiksberg som attraktiv erhvervskommune. Du får netværk med andre 

forretningsdrivende gennem arrangementer og adgang til eksklusive FB-fora. Foreningen er talerør for 

medlemmernes interesser overfor Frederiksberg Kommune. Foreningen holder medlemmerne 

orienterede om de tiltag i kommunen, der vedrører erhvervslivet. 

 

STYRKER ERHVERVSLIVET 

Vi repræsenterer, fremmer og styrker Frederiksberg som en attraktiv kommune for erhvervslivet 

NETVÆRK 

Vi er virksomhedernes og de selvstændige erhvervsdrivendes foretrukne netværk på Frederiksberg 

ERHVERVSFOKUS 

Vi er talerør for medlemmerne og deres interesser hos Frederiksberg Kommune og overfor medierne 

PÅ FORKANT PÅ ERHVERVSOMRÅDET 

Vi holder medlemmerne opdateret omkring tiltag på erhvervsområdet og sidder i forskellige udvalg og 

netværk 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg Erhvervsnetværk 
Frederiksberg Erhvervsnetværk er medlemmernes netværk med plads til både at skabe forretning 

sammen og til at udvikle vores virksomheder.  

Professionelle facilitatorer 
Netværket faciliteres af Frederiksberg Erhvervsforenings partnere: CEO Antonio Bibovski fra Insight 

Office og partner og ledelseskonsulent Inge Faarborg fra Inspired WorkForce. 

 

 

Vi arbejder med LikedIn som platform for kommunikation mellem netværkets medlemmer. Derfor er 

uddannelse i LinkedIn en naturlig del af netværkets aktiviteter, som bl.a. omfatter hvordan du bliver 

istand til at få kontakt til nye kunder via LinkedIn. LinkedIn er ligeledes en værdifuld ”database” for 

kontakter som du kan trække på i forbindelse med udvikling af dine personlige kompetencer, men også 

for udvikling af din virksomhed. 

Mere end 2,2 millioner brugere er på LinkedIn i Danmark og er det største online erhvervsnetværk som 

findes. 

Møder 
Vi mødes en gang om måneden og tidspunktet ligger fast mellem 15 – 17. 

Det afholdes den 1. fredag i måneden på nær April og August. mernes interesser overfor Frederiksberg 

Dine udfordringer 
Du vil få lejlighed til at præsentere din virksomhed og dine udfordringer. Vi tilrettelægger møderne efter 

dine personlige behov, ligesom du får lejlighed til at følge og lære af andre i netværket.  

https://www.anttext.com/da/om/
https://www.anttext.com/da/om/
http://www.iwf.dk/
https://contar.dk/


Hvordan kan netværket hjælpe din virsomhed/dig? 
Sørg for at være åben omkring din situation i din virksomhed og få netværket til at hjælpe dig videre i 

salg, ledelse, administration eller noget helt andet. Vi støtter op om hinandens forretninger og er 

fortrolige omkring vores samarbejde. 

Vær konkret 
Søg efter konkrete kvalifikationer du ønsker at komme i kontakt med. Vi har over flere tusinder i vores 

netværk så chancen for at en omkring bordet kender den du ønsker at få fat på er større end at lede 

selv.  

Bliv udfordret 
Vi sørger for at du samtidig bliver udfordret i forhold til ledelse og samarbejde med forskellige opgaver 

som løses individuelt eller i grupper. 

Det koster 1.995,- kr. pr. halvår at deltage i netværket. 

Medlemskab 
Du finder mere information om Frederiksberg Erhvervsforening på www.frberhverv.dk eller send en 

mail på: info@frberhverv.dk 

 

 

 

 

Christian Jensen – Formand 
Gl. Kongevej 163 

1850 Frederiksberg C. 
Mail: info@frberhverv.dk 

Mobil: 40 91 96 83 

http://www.frberhverv.dk/
mailto:info@frberhverv.dk
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