ERHVERVS VORES PLADS
KONFERENCE I VERDEN
VÆR MED TIL AT UDFORME
NÆSTVED KOMMUNES
NYE ERHVERVSSTRATEGI
Næstved Kommune inviterer med denne konference dig og din
virksomhed til at komme og give input til den nye erhvervsstrategi, der skal gælde for de kommende fire år.
Fokus for den nye erhvervsstrategi vil være på erhvervslivets
styrkepositioner, målsætninger for fortsat vækst samt bud på
konkrete handlinger til at bakke op om disse. Formålet med
konferencen er at sætte lys på det, som virksomhederne i
Næstved kommune er gode til – og hvordan disse eksisterende
styrkepositioner kan bruges som afsæt til fortsat udvikling og
vækst.
Konferencens hovedtaler er kreativ direktør og forfatter Knud
Romer, som vil komme med et indlæg om, hvorfor det er vigtigt
at finde sin egen plads i verden og udnytte de styrkepositioner,
som man nu engang har. Knud Romer har en stor viden om
Sydsjælland, om branding og om markedsføring og vil perspektivere de lokale udfordringer og muligheder med et større udsyn
til verden.
At bringe erhvervslivets styrkepositioner i Næstved videre til
næste udviklingstrin kræver, at der sættes både ambitiøse og
realistiske mål for fremtiden, og at vi lægger en plan for konkrete initiativer og handlinger, der kan sikre, at målsætningerne
indfries.
Vi glæder os til at se dig!

TID
Tirsdag den
23. oktober 2018
kl. 15-19
STED
Ny Ridehus
Grønnegades Kaserne
Kulturcenter
Grønnegade 10
4700 Næstved
PRIS
Gratis
INFO OG
TILMELDING
Senest mandag
den 22. oktober
kl. 12.00 på
www.naestved
erhverv.dk/events/
erhvervsstrategi
SPØRGSMÅL
Kontakt Jan Kanne
på 25 45 18 35 eller
jakan@naestved.dk

PROGRAM
MODERATOR
ERHVERVSDIREKTØR
RASMUS HOLST-SØRENSEN
NÆSTVED ERHVERV A/S

14.45

Ankomst og registrering

15.00

Velkommen
ved Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune og
formand for Næstved Erhverv A/S

15.10

Vækst og udvikling i Næstved – også i fremtiden
ved udvalgsformand Daniel Lillerøi, Plan- og Erhvervsudvalget,
Næstved Kommune

15.25

Hvordan ser virksomhederne sig selv og sine muligheder i Næstved?
ved formand Torben Johansen, Næstved Erhvervsforening

15.40

Hvad siger fakta? Hvad kan virksomhederne på Sydsjælland
i virkeligheden – og hvad skal de kunne i fremtiden?
Ved direktør Mads Kragh, Væksthus Sjælland

16.00

Kaffepause og online afstemning
Vi vejrer erhvervsstemningen – hurtige 15 minutters afstemning om
erhvervslivet i Næstved, de vigtigste områder og konkrete indsatser,
der kan gøre en forskel

16.15

Indspark fra erhvervslivet
- Har vi fat på de rigtige styrkepositioner, og hvad er vores største
		udfordringer?
- Hvilke brancher er der fremtid i – det er vel ikke alt, vi skal satse på?
16.55

Hurtige statements fra salen

17.00

Det er dét her, I skal satse på i Næstved
Ved kreativ direktør og forfatter Knud Romer
Et kig i krystalkuglen og et kærligt spark. Det er altid fristende at synes,
at græsset er grønnere på den anden side af hækken, men er det i
virkeligheden det? Det er på tide at løfte hovedet, kigge over plankeværket og se ud i verden – og finde Næstveds eget ståsted og styrker

17.45

Hvad har vi hørt – og hvordan kommer vi videre?
Ved udvalgsformand Daniel Lillerøi, Plan- og Erhvervsudvalget,
Næstved Kommune

18-19

Tak for i dag - netværk og tapas

