
 

   

 

 

 

 

 

Haderslev, 04. Juli 2017 

P R E S S E M E D D E L E L S E 

HER åbner netværk døre for nye muligheder 

 

Netværksmøde hos Haderslev Erhvervsråd (HER) kickstarter nyt samarbejde 

blandt tre lokale virksomheder - Det nye samarbejde tilbyder andre 

virksomheder personaleseminarer med både fagligt, kulturelt og socialt indhold.  
 

Aarø Vingård, Brummers Gaard og HR Supporten.  

Umiddelbart lå det ikke i kortene, at de tre virksomheder fra forskellige brancher skulle 

samarbejde. Men ved en netværkscafé sidste år mødte de tre HER-medlemmer hinanden. De 

lod snakken glide og ideerne flyde, og efter netværkscaféen gik de alle derfra med muligheden 

for at stykke noget sammen.  

De tre virksomheder har udviklet et forretningsområde, som bidrager til deres forretninger hver 

især og samtidigt fremmer kendskabet til lokalområdet. Med gode rammer, kulturelle indlæg, 

den hyggelig ø-atmosfære på Årø samt et fagligt tema udvalgt i samarbejde med virksomheden 

gennemføres personaleseminarer for virksomheden og dens medarbejdere.   

 

 

Netværk bærer frugt 

HER har hænderne over hovedet over dette nye samarbejde. ”HER er selvfølgelig glade for, at 

vores medlemmer deltager aktivt på vores netværksarrangementer, men vi er i særdeleshed 

begejstrede over, at der skabes nye muligheder og samarbejder blandt vores 

medlemmer/virksomheder i kommunen og på tværs af brancher”, siger Gert Helenius, 

Erhvervsdirektør i HER.  

 

HER-medlem, René Høegh Pedersen er også begejstret over netværket hos HER; 

”Jeg er ikke sikker på, at vi havde fået ideen til vores samarbejde, hvis ikke vi var mødtes til 

HERs arrangementer. Jeg oplever stor glæde af at møde andre virksomheder til HERs 

arrangementer, og herigennem udvikle mit netværk, samarbejdsmuligheder og selvfølgelig min 

forretning”, fortæller René Høegh Pedersen fra HR supporten. 

 

HER skaber rammerne for netværk  

Netværkscaféerne afvikles ca. hver anden uge hos erhvervsrådets medlemmer, som har  
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muligheden for at vise deres virksomhed frem og fortælle deres historie. Det hele varer altid  

5 kvarter, hvor der både er sat god tid af til uformelt netværk, fortælling om værtsvirksomheden 

og et fagligt indspark om et aktuelt og erhvervsrelateret emne.  

 

Næste netværkscafé afholdes d. 31. august kl. 15.00 i Gram Fritidscenter med fagligt indspark 

om personlig branding og performance.  

Mere info om dette kan findes på www.her.dk/det-sker/arrangementer  

 

 

 

For yderligere info omkring HER: 

Erhvervsdirektør Gert Helenius, 5170 2050, gert@her.dk 

Marketingkoordinator Eva Vindbæk Tost, 2097 0221, eva@her.dk  

 

For yderligere info omkring samarbejdet mellem virksomhederne og hvad de tilbyder: 

René Høegh Pedersen, HR Supporten, RHP@HR-supporten.dk 

Marianne Weiman, Brummers Gaard, marianne@weiman.dk  

Jacob Lei, Årø Vingård, jakob@aaro-vin.dk    
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