
OMRÅDETS STÆRKESTE
ERHVERVSNETVÆRK

DU SKABER VÆKSTEN!
VI HJÆLPER DIG MED RAMMERNE.

Haderslev Erhvervsråd og Haderslev Kommune er 
ikke dem, der skaber erhvervsudviklingen – det gør 
virksomhederne! Til gengæld kan vi skabe de rette 
rammer, vælge den bedste strategi, etablere et 
godt samarbejdsmiljø og understøtte udviklingen 
gennem konkrete initiativer og aktiviteter. Vær med 
til at støtte, udvikle og styrke erhvervslivet i hele 
Haderslev kommune.

BLIV MEDLEM

HER



DINE MEDLEMSFORDELE

SPARRING & UDVIKLING

ERHVERVSUDVIKLING

INDFLYDELSE

NETVÆRK & KUNDER

ERHVERVSSERVICE
Som virksomhed i Haderslev kommune får du
gratis, individuel erhvervsservice med vejledning,
sparring, info og kontaktformidling. Vi er her for at 
yde hjælp og service for at styrke din virksomhed, og 
når du melder dig ind, får du yderligere service og
adgang til et stærkt lokalt netværk og vores
kompetente samarbejdspartnere.

NETVÆRK & ARRANGEMENTER
Som medlem af HER bliver du en del af et netværk
bestående af ca. 500 virksomheder, hvor mange af 
dem gør brug af hinandens ydelser. Mød alle de 
andre erhvervsfolk hver 14. dag til netværkscafé, hvor 
du også får inspiration til din virksomhed, deltag i en 
netværksgruppe og få sparring og ny viden. Eller vær 
med til vores store erhvervsarrangementer med 
inspirerende oplæg.

INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI
Er du klar til vækst, eller har du en lysende idé, du
slet ikke kan lade være med at udvikle på?
Er du usikker på, hvordan du skal gribe arbejdet an?
Vi guider dig i arbejdsprocessen fra den spæde idé til 
et konkret produkt, serviceydelse, oplevelse eller
koncept. Medlemskab for iværksættere er gratis i
etableringsåret samt det følgende kalenderår.

UDVIKLING
• Rekruttering og partnerjobs
• Profilering af din virksomhed
• Gratis lån af mødelokale og diverse rabatter

Sparring, vejledning og kontaktformidling indenfor:
• Væksthjulet ©
• Business Model Canvas (forretningsmodel)
• Eksporthjælp
• Modenhedsanalyse (øget konkurrencekraft)
• Storymaking (skab gode historier)
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NETVÆRKSCAFÉ
HVER TORSDAG I ULIGE UGER INVITERES ALLE MEDLEMMERNE TIL NETVÆRKSCAFÉ HOS
EN MEDLEMSVIRKSOMHED I KOMMUNEN. MÅLET MED NETÆRKSCAFEERNE ER, AT TILBYDE
MEDLEMMERNE AT NETVÆRKE MED HINANDEN OVER EN KOP KAFFE.  

Hvad indeholder en netværkscafé?
Netværkscafeen afholdes torsdage i ulige uger
skiftevis kl. 8.00 og kl. 15.00. Netværkscafeerne er 
åbne for alle HER-medlemmer, som hver især kan 
medbringe op til to gæster. Det er gratis at deltage, 
og alle deltagere bliver opfordret til at medbringe 
sine visitkort til brug som navneskilte.
 
Netværkscafeen foregår altid stående ved ståborde 
– også under oplæggene. Ståbordene giver et godt 
flow med mulighed for cirkulere rundt og netværke 
med hinanden.  
 
Værtsvirksomhedens rolle til netværkscafeen er at 
stille lokaler til rådighed, byde på kaffe og en
forfriskning, samt at lave en kort præsentation af
virksomheden på cirka 20 minutter. Hvis værten
ønsker at vise deltagerne rundt på virksomheden, kan 
netværkscafeen forlænges.

Programstruktur 
8.00/15.00 Velkomst og intro
  Præsentation af deltagerne 
  Netværk og talekassen 
  Kaffe, kage eller rundstykker 
 
8.30/15.30 Oplæg af ekstern oplægsholder 
 
8.50/15.50 Oplæg v/ værtsvirksomhed 
  Rundvisning 
 
9.15/16.15 Tak for i dag

Brug for mere info?
Ønsker du at vide mere om netværkscafeen, eller har 
du et ønske om at være vært, så er du velkommen til 
at ringe til os på +45 73 53 14 00 eller sende en mail 
til info@her.dk.

NETVÆRK I
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HR-NETVÆRKET
DER ER BRUG FOR SAMARBEJDE, NÅR VI 
SKAL TILTRÆKKE, UDVIKLE OG FASTHOLDE 
MEDARBEJDERE.

Bliv en del af HR-NETVÆRKET
HER vil du møde andre, som på en eller anden måde 
har et personale- og HR ansvar og som brænder for 
både den personlige udvikling, men også for i
fællesskab at finde løsninger på de udfordringer og 
nye muligheder, der findes på HR-området.

Der er fire årlige møder, hvor vi lader os inspirere af 
eksterne oplægsholdere, deler vores viden og
erfaringer samt giver hinanden sparring på vores
respektive udfordringer. Mellem møderne trækker vi 
på hinanden i vores fælles elektroniske forum.

Vær med i HR-NETVÆRKET, hvor du vil møde andre, 
der har ansvar for personale- og HR-området, og som 
brænder for både sin egen personlige udvikling, men 
også for i fællesskab at finde løsninger på de
udfordringer og nye muligheder, der findes på 
HR-området. 

Stærke partnere
René Høegh Pedersen fra HR Supporten driver
HR-NETVÆRKET, og både Udviklingscenter Syd,
Jobcenter Haderslev og Haderslev Erhvervsråd indgår 
som aktive partnere. René har lang erfaring med HR 
fra både store koncerner og mindre virksomheder. 
Han ved, hvad der skal til for at opnå resultater
gennem netværk og har stort engagement.
HR-NETVÆRKET er åbent for deltagere, som ønsker 
at lade sig inspirere og søger udvikling inden for 
HR-området.

Kontakt
Erhvervsdirektør Gert Helenius
gert@her.dk eller +45 5170 2050

NETVÆRK OM
UDVIKLING,
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BESTYRELSESNETVÆRKET BEST-HER 

Hvad kan en bestyrelse? 
Udover at en bestyrelse sikrer virksomheden bredere 
viden og kompetencer og dermed giver større
sikkerhed i vigtige strategiske beslutninger, sender 
man også et stærkt signal til omverdenen om, at man 
har i sinde at udvikle, hvor man kan. 
Bestyrelsesmedlemmer kan ofte være med til at skabe 
vækst og udvikling samt at sikre, at man handler i 
overensstemmelse med den overordnede strategi.

Din virksomhed kan blive endnu bedre med en 
bestyrelse 
Bestyrelsesnetværket HER hjælper dig med at få
afklaret din virksomheds behov, og ikke mindst
hjælper de dig med at finde den rette kandidat til 
posten.

Det er en fordel af have en bestyrelse, fordi
den giver:
• Større mulighed for vækst og udvikling.
• Fortrolige idémagere og sparringspartnere.
• Kompetenceudviklende og faglig feedback.
• Større netværk og bedre konkurrencekraft.
• Genvej til tiltrækning af potentielle investorer
   og samarbejdspartnere.
• Sikker overgang i et generationsskifte.
• Større overlevelsesrate i den dynamiske og
   hastigt udviklingsprægede omverden.
• Flere kræfter til virksomheden og meget
   mere.

Kontakt
Udviklingskonsulent Jan Hyldal
jan@her.dk eller +45 5151 0750

DIN FORRETNING KAN BLIVE STÆRKERE MED EN INVESTERING I EN BESTYRELSE.
FLERE ANALYSER VISER, AT EN AF DE AFGØRENDE FAKTORER FOR MANGE VIRKSOMHEDERS 
VÆKST OG SUCCES ER ETABLERINGEN AF EN BESTYRELSE ELLER ET ADVISORY BOARD.

DERFOR HAR
DIN VIRKSOMHED

BRUG FOR EN
BESTYRELSE



ERHVERVSSPARRING HER 
AT SPARRE MED ANDRE ERHVERVSDRIVENDE KAN GIVE INSPIRATION OG MOTIVATION TIL AT 
FØRE EN GOD IDÉ UD I LIVET. I ERHVERVSSPARRING HER KAN DU NETVÆRKE OG SPARRE MED 
ANDRE ERHVERVSDRIVENDE SAMT DELTAGE I NETVÆRKSARRANGEMENTER.

4 + 2 konceptet
Erhvervssparring HER er et unikt koncept, hvor der i 
begyndelsen af et forløb bliver dannet grupper
bestående af seks deltagere, heraf fire iværksættere, 
selvstændige eller nyetablerede, og to mentorer.
Formålet er, hjælpe deltagerne igennem de
udfordringer, de måtte sidde med, ved at lytte til
hinandens udfordringer og dele erfaringer med
hinanden. Grupperne planlægger selv, hvor ofte de 
vil mødes, men typisk mødes man 4-6 gange om året. 
Alt hvad der bliver sagt til møderne er fortroligt.

Vær med som gæst
Er du i tvivl om du får et udbytte af Erhvervssparring 
HER, så er du velkommen til at deltage som gæst og 
derefter finde ud af, om det er noget for dig.

Vær med HER
Som medlem af Haderslev Erhvervsråd kan du, udover 
at deltage i alle andre arrangementer, også helt gratis 
deltage i Erhvervssparring HER, og få sparring og 
inspiration til din virksomhed.
Iværksættere kan gratis blive medlem af Haderslev 
Erhvervsråd det år virksomheden er etableret plus det 
efterfølgende kalenderår. 

Kontakt
Udviklings- og salgskoordinator Per Gregersen
per@her.dk eller +45 5151 0450

ET NETVÆRK
MED PLADS TIL 
ALLE - UANSET

ERHVERV



ACTURE PARK
ACTURE PARK er et brand, der samler alle action-
prægede aktiviteter i Haderslevområdet og er et fast 
element i Haderslevs turismesatsning. Som partner i 
ACTURE PARK er du med til at samarbejde om
markedsføringen samt at skabe flere aktive oplevelser, 
der skal tiltrække turister til vores område.
Markedsføringen sker gennem ACTURE PARKs egne 
kanaler, Visit-Haderslev og Destination Sønderjylland. 
Har du en aktivitet, som kan passe ind i ACTURE 
PARK- konceptet, kan du kontakte Haderslev
Erhvervsråd for at høre mere om, hvordan du bliver 
partner og dermed en del af markedsførings-
samarbejdet.

startHER
startHER vejleder og giver sparring til iværksættere – 
lige fra den første spæde idé til virksomheden er i drift.
Der tilbydes et stærkt netværk af rådgivere og
koncepter, der skal være med til at sikre vækst og
udvikling hos den enkelte iværksætter. Derudover
afholdes der også skole-og uddannelsesevents, som 
skal være med til at fremme innovation og iværksætteri 
blandt børn og unge med inddragelse af erhvervslivet. 
Som virksomhed kan du bl.a. bidrage til den
entreprenante tankegang ved at være dommer i
elevkonkurrencer, deltage i Industrien som Karrierevej 
eller stille en udfordring til et hold elever.
Læs mere på www.starther.info eller kontakt
Udviklingskonsulent Lene Bræraa – 51 20 02 60 
eller lene@her.dk.

VISIT HADERSLEV
Ved årsskiftet 2019 trådte en ny aftale om at samle
Haderslev Butikker, Visit Haderslev og Haderslev
Erhvervsråd i én og samme organisation i kraft.
Den nye aftale betyder, at der nu er styrket fokus på 
detailhandel og turisme i ét fælles oplevelsesteam i 
Haderslev Erhvervsråd, som sammen skaber fælles 
retning, udnytter synergier og skaber fælles
løsninger. 

OPLEVELSESNETVÆRKET
Oplevelsesnetværket er et netværk for alle, som
arbejder med at give kommunens gæster de bedste 
oplevelser. I netværket sidder en samling af aktører, 
som på tværs af brancher og bygrænser danner
grobund for et stærkt samarbejde mellem turisme,
handel, kultur og foreninger.
Bliv medlem af oplevelsesnetværket og få mulighed for 
at dele dine meninger om den fremtidige udvikling af 
kommunen som en attraktiv oplevelseskommune. 
Ønsker du at blive medlem af oplevelsesnetværket 
kan du tilmelde dig på info@her.dk.

Udover arbejdet med erhvervsfremme på tværs af fag og brancher i Haderslev kommune hjælper og
udvikler vi iværksættere gennem konceptet startHER. I Haderslev Erhvervsråd har vi også fokus på 
udvikling af turismen under de to brands VisitHaderslev og ACTURE PARK, som styrker og skaber en nu 
mere business-to-business og erhvervsudvikling i hele kommunen.

MEDLEMSKAB I HADERSLEV ERHVERVSRÅD PR. ÅR:

Virksomheder, uddannelsesinstitutioner og øvrige 
kommercielle (erhvervsrelaterede) 
00 – 04 ansatte:                                        Kr. 1.500 årligt*
05 – 09 ansatte:                                        Kr. 3.500 årligt* 
10 – 19 ansatte:                                        Kr. 5.500 årligt*
20 – 29 ansatte:                                        Kr. 7.500 årligt*
30 – XX ansatte:                                       Kr. 9.500 årligt*

Iværksættere i Haderslev kommune
Nye iværksættere er fritaget for kontingent i stiftelsesåret 
+ følgende kalenderår

Medlemmer af Haderslev Butikker
Butikker, restauranter, cafeer og tilsvarende med
beliggenhed i Haderslev by opnår medlemsskab hos
HER gennem Haderslev Butikker.

Organisationer (der kan ikke tegnes kollektivt 
medlemskab) 
00 – 04 ansatte:                                      Kr. 1.500 årligt*
05 – XX ansatte:                                       Kr. 3.500 årligt*

Skoler på grundskoleniveau, institutioner og lignende
(ikke-kommercielle) 
01 – XX ansatte:                                       Kr. 1.500 årligt*

Enkeltpersoner, der ikke er ansat i en lokalt forankret
virksomhed af ovenstående type 
Pr. person:                                                 Kr. 1.000 årligt*

Foreninger uden ansatte, (ikke-kommercielle) 
00 – 00 ansatte:                                        Kr. 1.000 årligt*
*Alle priser er ekskl. moms 
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Vores historiske beliggenhed har lært os at løfte 
i flok og få det bedste ud af vores talenter i en 
kommune, der er rig på fantastisk smuk og
varieret natur, der både byder på dyrehave, 
plantagelandskab, strande og ikke mindst 
fjorden. Vi vil hinanden, både i det store og det 
små, hvad enten vi bor i vores velfungerede 
landsbysamfund, bygger drømmehuset på nye 
udstykninger eller har bosat os naturskønt ved 
vand og skov.

Som aktiv erhverskommune med internationalt 
udsyn, iværksætterånd og gode rammevilkår, har 
kommunen og erhvervslivet et fælles fokus på at 
udnytte den gode beliggenhed vi besidder, da 
vi både er en del af Sønderjylland og
Trekantområdet.

Vi er stolte af hver og en af vores stærke
virksomheder – og vi har plads til flere!

I Haderslev Kommune er vi aktive med hjerte og vilje. Vi er de venner, du endnu ikke har mødt.
Derfor er Haderslev Kommune et af Danmarks bedste steder at bo, leve og drive virksomhed.
Vi er en del af Sønderjyllands historie, der har lært os at arbejde tæt sammen, at løfte i flok og få
det bedste ud af det, vi er bedst til.

Vi er vant til at gøre tingene i fællesskab og 
med et åbent sind, hvor vi engagerer os i
hinanden og byder nye ansigter velkommen.
Vi glæder os over at kunne åbne døre for 
hinanden og skabe ting i fællesskab – mellem 
nye og gamle bekendtskaber, mellem spirende 
talenter og erfarne kræfter, mellem private
virksomheder og offentlige institutioner,
mellem innovative iværksættere og etablerede 
erhvervsdrivende.
Derfor er vi aktive med hjerte og vilje.

Som virksomhed har du mulighed for at 
deltage aktivt i at være aktiv med hjerte og 
vilje. Det du kan gøre er at udbrede
konceptet. Det eneste du skal gøre er at 
dele loget på din hjemmeside eller 
tryksager. På den måde opfordrer du andre 
til også at deltage aktivt.

DELTAG PÅ VORES HOLD
Hvert år samles flere tusinde mennesker til en af 
Danmarks største stafetter – Stafet for livet i
Haderslev. Stafetten løber af stablen i
weekenden d. 7.-8. september 2019, og du kan
deltage på vores hold. På www.stafetforlivet.dk 
kan du under ’Tilmeldte hold’ finde os:
’Haderslev Erhvervsråd og Haderslev Butikker’.

Når du deltager på vores hold, får du en unik 
mulighed for at netværke med andre
erhvervdrivende, mens I løber for en god sag.

HADERSLEV ERHVERVSRÅD  |  JOMFRUSTIEN 27  | 
6100 HADERSLEV  |  +45 7353 1400  |  INFO@HER.DK

@hadersleverhvervsraad Haderslev Erhvervsråd
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