VIL DU VÆRE MEDLEM?

Skælskør Erhvervsforening er for alle der har interesse for udviklingen af vores lokalområde og gerne vil engagere sig i den fælles
opgave.
Vi dækker alle brancher og foreninger, men også gerne privatpersoner, der ønsker at gøre en forskel i bybilledet.
Kontakt os endelig, hvis du ønsker yderligere information.
Vi giver også gerne en kop kaffe.
SPØRGSMÅL OG HENVENDELSER:
kontakt@skef.dk
Pia Kimer Jacobsen, Formand
5957 6031 · 6156 6031
pkj@spks.dk
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Virksomheder uden for city
kr. 1.000
Foreninger
kr.
500
Privat medlemsskab
kr.
500
Alle priser er excl. moms og opkræves 1 gang årligt.

VIRKSOMHEDER I SKÆLSKØR CITY

Afregnes efter antal ansatte.
0-1,49 ansatte inkl. indehaver
kr. 2.000 årligt
1,5-3,49 ansatte inkl. indehaver
kr. 3.000 årligt
3,5 ansatte og derover inkl. indehaver
kr. 4.000 årligt
Alle priser er excl. moms og opkræves kvartalsvis.
vi kan, vi vil - sætte vores by i spil

For os er det vigtigt, at Skælskør fremstår som et aktivt og attraktivt område, så vi kan tiltrække dygtige
og kompetente medarbejdere.

For mig betyder det også et stærkt netværk, og det er
interessant at blive inddraget i beslutningerne blandt
andet via de inspirerende morgenmøder.
Stine Vejleskov Ditlevsen, Optik Skælskør

Morten Lassen, Managing Director, Viminco

Det er en meget innovativ forening, vi har, og det
betyder, at vi i Kosmorama føler os som en del af
byen, erhvervsmæssigt og kulturelt.
Vi har løftet salget lokalt og vi har valgt at investere både tid og indkøbt nye maskiner for
at løse opgaverne for det lokale erhvervsliv.
Marianne Jakobsen, Hass Olsen A/S

Ole Rygaard, formand Kosmoramas bestyrelse

VI SAMARBEJDER OM

UDVIKLING
Vi nyder godt af de mange arrangementer,
som Erhvervsforeningen står for. Derfor
støtter vi op, helt privat.
Kirsten Kobbernagel, privat medlem

ALT DETTE FÅR DU:
•

Arrangementer som foredrag, kurser m.m.

•

Markedsføringsaktiviteter for virksomheder

•

Besøg hos områdets virksomheder

•

Medindflydelse på aktiviteter og erhvervs-

AF VORES
SKØNNE EGN

I Skælskør Erhvervsforening får du et
stærkt lokalt fællesskab, hvor vi
samarbejder om at udvikle
området og skabe et inspirerende
og dynamisk erhvervsklima.
Uanset hvilken virksomhed, du driver,
eller om du repræsenterer en forening,
så er der en række fantastiske
fordele ved at være medlem.

VI UDVIKLER SAMMEN
Det er en fælles opgave at skabe en by,
et lokalområde og en kommune med
aktiviteter og gode erhvervsforhold.
Vi har en positiv dialog med Slagelse Kommune
samt et godt samarbejde med
Slagelse Erhvervscenter, Korsør Erhvervsforening,
Business Slagelse og Skælskør Bykontor.

udvikling
•

Tilmelding til fælles gavekort.

•

Et stærkt netværk på tværs af brancher og
foreninger

vi kan, vi vil - sætte vores by i spil

