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Kom med til
Erhvervskonferencen 2022!
Fokus på erhvervslivet på Vestegnen
Sted: Kulturhuset Brønden

Velkommen til
Erhvervskonferencen 2022

Søren Ejlersen

Kok, forfatter og medstifter af Aarstiderne A/S
Søren vil fortælle om Aarstidernes imponerende rejse fra
en idealistisk ide til i dag, hvor det er en stor, international
virksomhed med over 45.000 kunder.
Aarstiderne har siden 1999 leveret økologiske grøntsags
kasser direkte til døren i både Danmark og Sverige. Virk
somheden har bl.a. vundet “E-handelsprisen”. Søren er i
dag næstformand i bestyrelsen, hvor han arbejder med
innovation og forretningsudvikling.

Onsdag d. 28. september byder Erhvervssammenslutningen
velkommen til årets erhvervskonference. Her sætter vi fokus
på erhvervslivet på Vestegnen og giver dig ny viden, inspira
tion og masser af mulighed for at netværke.

Dagens program:
Kl. 9.30

Registrering og netværk

Kl. 10.00

Velkommen ved dagens vært Michael Stærke

Kl. 10.15

Præsentation af Erhvervssammenslutningen

Kl. 10.30

Foredrag med Torben Wiese
– ‘Bryd vanerne og styrk dit netværk!

Kl. 11.15

Pause

Kl. 11.30

Paneldebat med fire af Vestegnens borgmestre

Kl. 12.30

Frokost og netværk – lækre sandwich og lidt
drikkevarer

Kl. 13.30

Foredrag med Søren Ejlersen, Aarstiderne A/S
– ‘Rejsen fra ide til stor, international virksomhed’

Kl. 14.15

Erhvervskonferencen afsluttes. Mulighed for
kaffe, kage og netværk frem til kl. 15.00

Torben Wiese

Forfatter, foredragsholder og vanebryder
Torben vil lære dig, hvordan du får mere ud af dit net
værk ved at bryde vanerne, skabe forandring og tage
medansvar.
Torben er valgt til Danmarks 2. mest motiverende fore
dragsholder. Han er bestsellerforfatter og ledelsesråd
giver i Jyllandsposten. Torben er en erfaren herre, der har
motiveret mere end 300.000 ledere og medarbejdere
igennem sine foredrag.

Henrik Rasmussen

Kent Magelund

Kasper Damsgaard Steen Christiansen

Mød fire af Vestegnens borgmestre og flere nøglemedarbejdere

Michael Stærke

Journalist og TV-vært
Michael er dagens vært og vil være ordstyrer
på paneldebatten med de fire borgmestre.
I mere end 15 år har Michael arbejdet for TV2,
hvor han er vært på de store sportsevents.
Derudover arbejder han som konferencier og
ordstyrer.

Vallensbæk, Brøndby, Glostrup og Albertslund er kommuner i rivende udvikling.
Kom og hør borgmestrene – Henrik Rasmussen (K), Vallensbæk; Kent Magelund (S),
Brøndby; Kasper Damsgaard (S), Glostrup og Steen Christiansen (S), Albertslund – fortæl
le om erhvervspolitik og vision for fremtiden. Journalist Michael Stærke vil styre panel
debatten.
Hver kommuner vil have en stand med nøglemedarbejdere fra forskellige afdelinger, så
der vil være rig mulighed for at netværke og sparre med din kommune.
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Sådan kommer du med
Det er gratis at deltage på Erhvervskonferencen 2022 og
du må gerne tilmelde en ekstra kollega fra din virksom
hed. Er du ikke medlem af Erhvervssammenslutningen,
kan du deltage som gæst, hvis du er:
• Ansat eller er ejer/partner i en virksomhed beliggende i
Glostrup, Brøndby, Vallensbæk eller Albertslund kom
mune.
• Ejer/partner i en virksomhed udenfor de fire kommuner,
men privat er bosat i en af de fire kommuner.
• Ikke har gæstet Erhvervssammenslutningen de seneste
6 måneder.
Tilmeld dig ved at sende en mail til Charlotte på
info@erhvervssammenslutningen.dk eller gå ind på
erhvervssammenslutningen.dk.
Bemærk tilmeldingen er bindende, dvs. der er et gebyr på
500 kr. pr. person for at blive væk uden afbud.
Sted:
Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, Brøndby Strand

Hvem er Erhvervssammenslutningen?
Erhvervssammenslutningen er et stærkt, lokalt erhvervsnetværk bestående af virksom
heder, der er beliggende i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk.
Erhvervssammenslutningen har et stærkt samarbejde med fire kommuner på Vestegnen:

