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	Navn: ErhvervSilkeborg
	Adresse: Torvet 2, 8600 Silkeborg
	Web: www.erhvervsilkeborg.dk | www.gkraft.dk
	Navn_2: Camilla Otte
	Navn_3: Peter Fabricius
	Titel: Konsulent
	Titel_2: Souschef
	Telefon: 28112572
	Telefon_2: 41195955
	Mail: co@erhvervsilkeborg.dk
	Mail_2: pf@erhvervsilkeborg.dk
	Virksomhedsbeskrivelse: Om ErhvervSilkeborg:Vores formål er at vejlede og inspirere til, hvordan den enkelte ejer og leder udvikler sin virksomhed i Silkeborgområdet.ErhvervSilkeborg er en forening med 1000 virksomheder som medlem fra primært Silkeborg. Vi er et af landets største og bredeste erhvervsnetværk og har været på en rejse med 200 medlemmer til 1000 medlemmer i dag over 10 år.Alle virksomheder kan være med, og vi er en non profit organisation.Vi har 4000 deltagere årligt i vores aktiviteter og de vurderer gennemsnitligt, at det giver dem et højt udbytte at være i kontakt med os.Vores værdibidrag til erhvervslivet er ifølge evalueringer at vi hjælper med at styrke virksomhedernes netværk, at vi skabe et smidigere samarbejde med kommunen, at vi styrker ledelsen af virksomheden mv.Vi har et godt og tæt samarbejde med Silkeborg Kommune omkring udmøntning af kommunes erhvervsstrategi.Vores udfordring går på iværksætterområdet, så derfor vil vi fortæller lidt om hvad vi gør i dag for iværksættere.250+ iværksættere får gratis sparring og rådgivning, til udvikling af virksomheden. 89% vurderer udbyttet som højt eller meget højtTag meget gerne et kig på hjemmesiden erhvervsilkeborg.dk og også gkraft.dk som er vores udviklingspark for iværksættere.Kort om hvad ErhvervSilkeborg gør på iværksætterområdetIværksættersparring: Hos ErhvervSilkeborg har vi professionelle vejledere, der står klar til at give iværksættere gratis 1:1 sparring. Som sparringspartnere forsøger vi at definere de udfordringer, som iværksætteren går og bokser med, og finde frem til mulige løsningsmodeller. Vi er en uvildig samtalepartner kun med interesse i at styrke virksomheden mest muligt.Åben virksomhedsrådgivning: Hos ErhvervSilkeborg har vi et samarbejde med professionelle rådgivere (revisor og advokat), som står klar til at give gratis virksomhedsrådgivning hver tirsdag Business coach: Hos ErhvervSilkeborg tilbyder vi Business coach, som er gratis vejledning til jobsøgende, der drømmer om at blive selvstændige. Her får man en sparringspartner, som vil vejlede i forhold til, hvilke udfordringer det er vigtigst at tage hånd om først. For at komme i betragtning til Business coach skal man som udgangspunkt have været ledig i mindst seks måneder.Inspirationsmøder: Derudover arrangerer vi løbende møder om eksempelvis salg, SOME, strategi mv.Salgssparringsgrupper: Vi tilbyder målrettede salgssparringsgrupper af typisk 7-10 personer for at styrke iværksætteres salg og øge tempoet mod en stærk virksomhed.ErhvervSilkeborg Gkraft: Vi driver et udviklingsmiljø for iværksættere med ca. 60 skriveborde, hvor vi har skabt et stærkt fællesskab omkring at ville mere med sin virksomhed. Gkraft.dk fortæller også om de værdier som miljøet bygger på.Siden 2009 er der skabt 300 arbejdspladser hos de virksomheder der har været mere end 1 år i miljøet. 97% af ejerne i vores udviklingsmiljø G-KRAFT vil anbefale tilbuddet direkte til andre
	Udfordringer: Vi har i dag kontakt til ca. halvdelen af de virksomheder, der starter op i Silkeborg. Og vil gerne være en attraktiv for iværksættere i Silkeborg og Aarhus - Silkeborg får 280 nye borgere fra Aarhus hvert årHvordan kommer vi i kontakt med flere iværksættere generelt?Hvordan kommer vi i kontakt med flere iværksættere i Aarhus, som er ved at tage springet til Silkeborg?
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