
Traditionen tro inviterer Næstved Erhverv og Næstved  
Erhvervsforening til Nytårskur for det lokale erhvervsliv,  
så vi sammen kan skåle på et fantastisk 2018 for Næstved. 

Nytårskuren byder denne gang på et underholdende indlæg 
af livsstilsekspert Christian Grau, som til daglig er tv-vært 
på TV2s program ”Vi elsker biler” og også har været vært på 
DRs ”Kender du typen”. Christian Grau kommer med sit bud 
på de trends og tendenser, der kommer til at præge det 
nye år og forklarer med kærlig hed, humor og skarphed de 
værdier, der driver os – og hvor de driver os hen. 

På nytårskuren kårer vi også Årets Iværksætter 2018. Prisen 
går til en ny virksomhed, som er innovativ og har præsteret 
et bemærkelsesværdigt økonomisk resultat i positiv retning,  
har skabt arbejdspladser i Næstved kommune og som er 
synlig i det marked, virksomheden befinder sig på. 

Vi glæder os til at se dig!

Tilmeld dig på 

www.naestvederhverv.dk/events/nytaarskur-2018
Tilmelding senest fredag den 5. januar 2018.  
Deltagelse er gratis.

15.00 Ankomst og musikalsk indslag
 v/Phil Nice 

15.45   Året, der gik, 
 og året der kommer  
 v/ Carsten Rasmussen   

 Borgmester

16.00     Næstved Erhvervsforening 
   v/Torben Johansen

 Formand for  

 Næstved Erhvervsforening

16.10   Kåring af Årets Iværksætter 2018
	 v/Rådgiverforum Næstved,   

 Næstved Erhvervsforening og   

 Næstved Erhverv

16.20   Fang tidsånden, Næstved  
 v/Christian Grau 

 Livsstilsekspert

18.00 Tak for i dag

 NYTÅRSKUR 
2018
Mandag den 8. januar 2018 kl. 15.00-18.00
Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne Kulturcenter,  
Grønnegade 10, 4700 Næstved

INVITATION

Livsstilsekspert Christian Grau

+ KÅRING  
AF ÅRETS  

IVÆRKSÆTTER  
2018



ÅRETS IVÆRKSÆTTER 2018
Det er med stor glæde, at Næstved Erhverv, Næstved Erhvervs forening og Rådgiverforum Næstved  

kan præsentere tre nominerede virksomheder til modtagelse af prisen Årets Iværksætter 2018. 

De nominerede virksomheder er:

For at komme i betragtning til prisen som Årets Iværksætter skal virksomheden:
·  Være innovativ med hensyn til udvikling af produkt, ydelse/service eller udvikling af nye markeder. 

· Have skabt arbejdspladser i Næstved kommune.

· Have et CVR.nr. under fire år/have drevet virksomhed i højst fem år.

· Have præsteret et økonomisk resultat i positiv udvikling.

· Være synlig i det marked, virksomheden befinder sig på.

Prisen som Årets Iværksætter 2018 overrækkes til Nytårskur 2018, mandag den 8. januar 2018  

kl. 15.00-18.00. Det foregår på Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved.

Tilmeld dig på 

www.naestvederhverv.dk/events/nytaarskur-2018
Tilmelding senest fredag den 5. januar 2018. Deltagelse er gratis. 

MTM Service Aps 
MTM Service er en servicevirksomhed inden for rengøring, vindues-

polering og ejendomsservice for erhvervslivet. Virksomheden er 

drevet af administrerende direktør Thomas Rune og driftsdirektør 

Martin Rowland Sørensen. MTM har 22 ansatte. Siden deres stif-

telse i 2015 har MTM Service haft en vækst på 100% om året og en 

foreløbig omsætning på 5 mio. kr. i 2017. MTM Service forventer at 

omsætte det dobbelte i 2018. 

Engbork ApS
Detailvirksomheden Engbork åbnede butik i Næstved bymidte i 2015. 

Efter et år udvidede de med en webshop. Virksomheden er drevet af 

ægteparret Helle og Rune Engbork og deres 23 ansatte fordelt i  

butikken og på lageret. Engbork er en hurtigt voksende virksomhed 

med en vækstrate på 112% og en forventet omsætning på 20 mio. 

kroner i 2018. 

Køtter & Pedersen Aps
Virksomheden Køtter & Pedersen blev etableret i 2014. Virksomheden 

beskæftiger sig med ventilationsmontage til industri, beboelse m.m.  

Til daglig er virksomheden drevet af makkerparret Søren Køtter  

og Henrik Pedersen. Køtter & Pedersen har 6 ansatte. Køtter &  

Pedersen er en virksomhed i vækst. I 2016 omsatte de for 3,8 mio. kr, 

og deres mål for fremtiden er fortsat at vokse.


