vil du være med…
• til at booste væksten i Grenaa?
• i et proaktivt erhvervsnetværk?
• til at påvirke erhvervspolitikken?

www.erhvervgrenaa.dk

om erhverv grenaa
Erhverv Grenaas kerneområde er byens og erhvervslivets udvikling
Vi vil fremme udviklingen af erhvervslivet i Grenaa-området, ved
•
•
•
•

et stærkt netværk mellem områdets erhvervsvirksomheder
at fremme interessen og kendskabet til de mange initiativer der allerede foregår - til inspiration for hinanden
fokus på initiativer der kan skabe vækst og nye arbejdspladser i området
konkret medvirken til aktiviteter målrettet mod vækst f.eks. understøtte og facilitere klyngedannelse

Netværket bruges til udveksling af viden og idéer til vækst – både formelt og uformelt
• Det er vigtigt at øge kendskabet til hinandens virksomheder i området og medvirke til at skabe nye og stærkere lokale
relationer mellem virksomhederne. Vi skal bruge hinanden mere og spille hinanden gode.
• Det er vigtigt, at vi sikrer et godt samspil og samarbejde med de ”klynger”, der allerede er etableret.
• Det er vigtigt, at vi sikrer et godt samspil med de øvrige erhvervsforaer, der allerede eksisterer.
Et særligt element, der også har betydning for områdets erhvervsudvikling, er at vi også arbejder på at fremme de
gode vilkår for uddannelse, forretningsliv, sport og kultur, idet bosætning også er vigtig for at tiltrække de rette
medarbejderkompetencer og dermed arbejdspladser.

Erhverv Grenaa analyse
Erhvervsforeningen arbejder bl.a. på baggrund af en analyse med fokus på vækst i fremtidens erhvervsliv i Grenaa.
Den er baseret på syv klynger og syv tværgående kompetenceområder.
Klynger
1. Gaming
2. Avanceret produktion
3. Tang
4. Genanvendelse
5. Vindenergi
6. Energioptimering
7. Turisme

Tværgående kompetencer
1. Iværksætteri
2. Adgang til Sverige
3. Detail/webshop
4. Del af Business Region Aarhus
5. Testby
6. Skalerbar by
7. Bæredygtig by

velkommen
Jeg vil som formand for Erhverv Grenaa opfordre alle virksomheder i Grenaa
området til at bakke om den nye forening. Grenaa er med sin koncentration og
mangfoldighed af virksomheder en dynamo set i erhvervsmæssig sammenhæng,
og vækst her gavner hele Djursland.
Derfor er det også et fundament, at vi både komplimenterer og støtter op om de
allerede eksisterende erhvervsfora, ligesom vi ikke er afhængige af offentlige
midler. Det betyder, at vi er herre i eget hus og kan udvikle og målrette vores
initiativer efter erhvervslivet egne interesser.
Jeg er samtidig glad for, at Erhverv Grenaa allerede har opnået markant støtte fra
en lang række toneangivende virksomheder i området.
Ole Husum
Formand for Erhverv Grenaa, advokat (H) og partner, Zacher Advokater A/S

BLIV medlem af erhverv grenaa
Vi mødes en torsdag hver måned kl. 08:00-09:30 i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa
Møderne omfatter
• indlæg fra forskellige virksomheder, der sikrer at alle er opdateret på udviklingen i byens erhvervsliv
• Norddjurs Kommune / erhverv kan præsentere oplæg eller indspark, der kræver erhvervslivets kommentarer
• inspirerende interne og eksterne foredrag
Der bliver serveret kaffe og en let morgenmadsbuffet, som er dækket af kontingentet.
Man kan som medlem tage flere ansatte med til møderne.
Pre-klyngegrupper
•
•
•
•

Der vil løbende blive dannet grupper, som mødes selvstændigt udenfor Erhverv Grenaas møder.
Disse vil have fokus på en af de syv klynger og/eller et af de syv tværgående kompetenceområder.
Grupperne vil blive faciliteret så, de sikres god fremdrift fra starten.
Efter en opstartsfase skal det vurderes om der er behov for økonomi i grupperne, evt. via fundraising
(dette kan Erhverv Grenaa være behjælpelig med).

Kontingent
1-2 ansatte:
3-5 ansatte:
6-25 ansatte:
Over 25 ansatte:

DKK
500
DKK 1.500
DKK 3.500
DKK 7.500

Priserne er gældende for et år og excl. moms.

Kontakt
Dennis Friis Thaagaard
Bestyrelsesmedlem/sekretær
Telefon 3111 3366
dt@sustainor.dk

www.erhvervgrenaa.dk

Ja tak – jeg vil gerne meldes ind i Erhverv Grenaa!

Virksomhed/organisation
CVR nummer
(evt. EAN nummer)

Kontaktperson

Navn

Titel

Telefon

Email

Kontingent
1-2 ansatte
3-5 ansatte
6-25 ansatte
over 25 ansatte

Dato

DKK 500 + moms årligt
DKK 1.500 + moms årligt
DKK 3.500 + moms årligt
DKK 7.500 + moms årligt

Underskrift

________________________________________________________________________

Send til kasserer Kirsten Hvid Schmidt, khs@grenaahavn.dk

