
MØD OS PÅ

Kursustrappen Frederiksberg 
Kong Georgs Vej 11 
2000 Fredriksberg

Et samarbejde mellem 
erhvervsforeningen Frederiksberg 
Erhverv og Kursustrappen.

Målet for os er at frigive handle-, 
livskraft- og bæredygtige ressourcer 
til gavn for hele byfællesskabet 
Frederiksberg.

Med Erhverv & Kurser henvender vi 
os til det lokale erhvervsliv og tilbyder 
kurser, foredrag og faciliterer netværk 
og caféer. 

Vi arbejder for det lokale erhvervsliv 
gennem netværksdannelse målrettet 
forretningsudvikling.

Lokale netværk og 
fællesskaber,  
der gør en forskel...

Netværk for 
forretnings-
udvikling

Erhverv & Kurser er et samarbejde mellem 
erhvervsforeningen Frederiksberg Erhverv og 
Kursustrappen Frederiksberg - en højskole i byen.

KURSUSTRAPPEN
FREDERIKSBERG

kursustrappen.dk frberhverv.dk

http://kursustrappen.dk
http://frberhverv.dk
https://frberhverv.dk/
https://www.kursustrappen.dk/


Frederiksberg
Erhvervsnetværk

Netværk gør en forskel for dig og 
din virksomhed. Vi har alle brug for 
at vores virksomhed er rigtig placeret 
i markedet og matcher kunderne 
behov.

Uden salg går det ikke og salg  
forudsætter, at vi løbende arbejder 
med virksomhedens forretningsidé.

Kom tæt på lignende virksomheder 
og få inspiration og sparring. 

Når vi spiller hinanden bedre i det lo-
kale netværk, er det fordi, det gavner 
os alle - både erhvervene og hele 

bysamfundet Frederiksberg.

Frederiksberg erhvervsnetværk skaber 
forretning på tværs og hjælper dig 
med din forretningsudvikling for såvel 
store som små virksomheder.

PRIS 
Pris for at deltage i Netværket  
kr. 3.750 pr. halvår.

FÆLLES MØDER

Et større fælles netværksmøde en 
gang om måneden bliver ligeledes 
faciliteret og bruges til at udveksle og 
perspektivere på kryds og tværs af 
grupperne, samt få input udefra.

SE MERE PÅ 

kursustrappen.dk 
VÆRDIGRUPPER

Som medlem tildeles du en værdi-
gruppe som er sammensat af 4-6 
personer. Vi låner på skift hinanden 
et konstruktivt blik udefra og ind på 
vores respektive virksomheder.

Værdigrupperne er sammensat, så 
de giver værdi for alle medlemmer. 
Værdigrupper er et tilbud til både 
detail- samt lokale virksomheder.

Emner som hjælp til salg, marketing, 
IT, medarbejdere, forretningsidé, 
forretningsudvikling, investorer/busi-
nessangels, SoMe er eksempler som 
er vendt i værdigrupper.

Nye iværksættere er velkomne i net-
værket. Værdigrupperne er tilrettelagt 
så iværksættere kan deltage med stort 
udbytte. Netværk er en vigtig del af 
vejen til succes for iværksættere.

SOM MEDLEM FÅR DU:

 3 Netværk skabt på lokalt 
fællesskab som er baseret 
på tillid og fortrolighed, der 
konstruktivt forholder sig til 
hinandens virksomheder

 3 Mulighed for at møde +1.000 
af netværkets netværk

 3 Medlem af værdigruppe og 
månedligt forretningsnetværk 
med opfølgning

 3 Inspiration via Interne 
og eksterne talere I 
forretningsnetværket

 3 Personlig feedback på egen 
virksomhedspræsentation og 
fremtoning 

 3 20 % rabat på kurser - se www. 
kursustrappen.dk/erhverv-kurser

 3 Inspiration til at hente ekstern 
konsulentbistand hos Erhvervshus 
Hovedstaden, og hjælp til at få 
rådgivningen implementeret

 3 Rabat på leje af mødelokaler i 
Frederiksberg Fællesskaber 

 3 Online markedsplads for egne 
kurser og workshops.

Vi glæder os til at få 
dig med ombord!

frberhverv.dk 

InsightOffice.dk 

KONTAKT 

info@frberhverv.dk

TILMELDING

Tlf. 38 11 21 00 

http://kursustrappen.dk
http://frberhverv.dk
https://www.anttext.com/reseller-partners/integration-partners/
https://www.anttext.com/reseller-partners/integration-partners/



