Hvad tilbyder Greve-Solrød Erhvervsservice?

Samarbejdsaftalen
• At tilbyde iværksættere og virksomheder i Solrød Kommune information og vejledning
• At afholde 4 årlige fælles informationsmøder for iværksættere
• At afholde 4 årlige fælles workshops / iværksætterkurser med fokus på f.eks. bogføring,
skat, salg og markedsføring
• At afholde 2-4 årlige tema/gå-hjem-møder med fokus på andre aktuelle emner
• At tilbyde vækstiværksættere mulighed for at blive screenet til en plads i Vækstfabrik
Greve
• At arbejde for at kunne tilbyde deltagelse i kommunale, virksomhedsrettede netværk
• At planlægge / koordinere og deltage i 10 årlige virksomhedsbesøg
• At udsende et velkomstbrev til nystartede virksomheder en gang i kvartalet
• At planlægge / afholde 2 større årlige morgen-/gå-hjem-møder med det formål at styrke
dialogen mellem Solrød Kommune og kommunens lokale virksomheder

At tilbyde iværksættere og virksomheder i
Solrød Kommune information og vejledning
Antal unikke personer i
vejledninger

2018
Antal (%)

2017
Antal (%)

2016
Antal (%)

2015
Antal (%)

Greve

133 (70%)

112 (67%)

96 (65%)

73 (63%)

Solrød

44 (23%)

41 (25%)

43 (29%)

39 (34%)

Anden kommune

13 (7%)

14 (8%)

8 (6%)

3 (3%)

190 (100%)

167 (100%)

147 (100%)

115 (100%)

I alt

At afholde 4 årlige fælles informationsmøder
for iværksættere
Antal
tilmeldte
25

Dato
09.03.2018

Informationsmøde
Solrød Rådhus

14.06.2018

EC, Greve

20

13.09.2018

Solrød Rådhus

23

06.12.2018

EC, Greve

27

At afholde 4 årlige fælles workshops /
iværksætterkurser
Dato

Iværksætteri i praksis

Antal tilmeldte

Greve

Solrød

25.01.2018

Hold 4

7

4

3

06.09.2018

Hold 5

17

11

6

24

15

9

At afholde 2-4 årlige tema/gå-hjem-møder
med fokus på andre aktuelle emner
Dato
31.01.2018
05.02.2018
05.03.2018
12.03.2018
19.03.2018
03.04.2018
09.04.2018
18.04.2018
02.05.2018
14.05.2018
23.05.2018
06.06.2018
12.06.2018
12.09.2018
17.09.2018
09.10.2018
26.10.2018
31.10.2018
20.11.2018

Tema / gå-hjem møde
Få succes med at finde de rigtige medarbejdere
SpotOn: Dit 2018 - deltagerbetaling
Markedsføring, branding og networking på LinkedIn
SpotOn: Dig som selvstændig - deltagerbetaling
Persondataforordningen i praksis
Persondataforordningen i praksis
SpotOn: Din vækst - deltagerbetaling
Dit digitale kropssprog
Få værdi ud af dine kaffemøder
Workshop: Videoindhold til din markedsføring
Hvad alle bør vide om salg
Workshop: Videoindhold til din markedsføring
Hvad betyder den nye ferielov for dig og din virksomhed?
Succes Online
Vil du sælge til kommunerne?
Få inspiration til at styrke din karriere som leder
Netværksbar med Casper Blom
Marketing for små og mellemstore virksomheder
Online kommunikation anno 2018

Antal tilmeldte
1
5
35
3
57
48
4
18
31
20
8
20
30
35
45
10
16
21
38
445

At tilbyde vækstiværksættere mulighed for at
blive screenet til Vækstfabrikken Greve
• Der er 18 kontorpladser i Vækstfabrikken.
• Per 31. december 2018 var der 12 lejere, hvoraf én havde en ansat.
• Den gennemsnitlige belægningsprocent var i 2018 på 72%.
• I 2018 var der 3 virksomheder fra Solrød tilknyttet Vækstfabrikken.
• I 2018 blev et antal vækstfabrikanter, som havde været tilknyttet Vækstfabrikken i over 3 år,
udsluset. Flere fortsatte deres virksomhed fra andre lokaler i ErhvervsCentret.

At arbejde for at kunne tilbyde deltagelse i
kommunale, virksomhedsrettede netværk
• Iværksætteri i Praksis
• deltagerne mødes over 12 uger
• opbygger et netværk med andre iværksættere
• facebook-grupper, hvor alle deltagerne kommunikerer med hinanden både under og efter
uddannelsen

• Facebookgruppen “Greve-Solrød Iværksætterne”
• Gruppen er etableret i marts 2016 og der er nu 163medlemmer i gruppen

• Netværksbar
• Som noget nyt har vi i 2018 afholdt en netværksbar, hvor Casper Blom var og fortælle sin
iværksætterhistorie og hvor vi bød på en forfriskning.
• Den 25. januar 2019 havde vi besøg af Jesper Brok-Jørgensen, der bor i Solrød og står bag
virksomheden Happy Helper, der kom og fortalte sin iværksætterhistorie.

At planlægge / koordinere og deltage i 10
årlige virksomhedsbesøg
2018
Dato
28.08.2018
11.09.2018
09.10.2018
23.10.2018
06.11.2018
13.11.2018
27.11.2018
04.12.2018

2019
Virksomhed
Andemors Verden ApS
Bøgevang Varme og Blik ApS
Gl. Hastrup Totalbyg ApS
Guldborg Legepladser ApS
Koch & Rasmussen ApS
Fakta Solrød – projekt Klar til Start
Aflyst
Aflyst af virksomheden

Dato
26.02.2019
05.03.2019
12.03.2019
26.03.2019
30.04.2019
14.05.2019
17.09.2019
24.09.2019
08.10.2019

Virksomhed
Solrød Sundhedshus
Nygård Jensen ApS
Dansk Poly Fabrik A/S
Robbin A/S
Eurodeck A/S
Marmic ApS
Krebs-Arnbo
Pro-Glue A/S
Molis ApS

At udsende et velkomstbrev til nystartede
virksomheder en gang i kvartalet
Kvartal
Solrød Q1

2018
133
(97 nystartede, 36 tilflyttere)
Solrød Q2
124
(72 nystartede, 52 tilflyttere)
Solrød Q3
131
(94 nystartede, 37 tilflyttere)
Solrød Q4
118
(76 nystartede, 42 tilflyttere)
Solrød i alt
506

2017
103
(73 nystartede, 30 tilflyttere)
116
(80 nystartede, 36 tilflyttere)
115
(80 nystartede, 35 tilflyttere)
115
(79 nystartede, 36 tilflyttere)
449

2016
92
(62 nystartede, 30 tilflyttere)
85
(54 nystartede, 31 tilflyttere)
74
(54 nystartede, 20 tilflyttere)
83
(61 nystartede, 22 tilflyttere)
334

At planlægge og afholde 1 morgen-/gå-hjemmøde
Med det formål at styrke dialogen mellem Solrød Kommune og
kommunens lokale virksomheder
Tema

Dato
24.05.2018 Fremtidens arbejdsmarked

Samarbejdspartnere
Væksthus Sjælland

Antal tilmeldte
37

Fokus for 2019
Arbejdsdeling i det nye erhvervsfremmesystem
Erhvervshus Sjælland
- Specialiserede
ydelser i høj kvalitet
- Bindeled til statslige
tilbud
- Specialiserede
virksomhedsspecifik
ke forløb
- Automatisering,
digitalisering,
generationsskifte,
eksport, finansiering
mv.

Lokal erhvervsservice
- Grundlæggende
erhvervsfremmeyde
lser
- 1:1 vejledning og
generel information
om opstart, drift og
udvikling
- Lokal
erhvervsudvikling og
udvikling af lokale
rammevilkår

Digital
erhvervsfremmeplatform
- overblik over adgang
til information,
vejledning og
digitaliserede ydelser
om opstart, drift og
udvikling af
virksomhed

Fokus for 2019
• Af analysen Vækst og Vækstvilkår 2018 udarbejdet af IRIS Group
fremgår det at 18 virksomheder fra Solrød har benyttet sig af
Vækstkortlægning i Væksthuset i perioden 2015-17.
• Umiddelbart var tallet 6 i 2018.
• Det svarer til 0,5% af virksomhedsbestanden sammenlignet med
1,7% for regionen og 1,8% for hele landet.
• I 2019 er vi derfor fokuseret på at få endnu flere virksomheder fra
Solrød med i Erhvervshus Sjællands tilbud.
• Vi har på nuværende tidspunkt ”rekrutteret” 8 virksomheder.

