INVITATION
NETVÆRKSMØDE
FOR INDUSTRIEN
Mandag den 23. oktober 2017 kl. 16.00-18.30

Vær med til at udvikle et stærkt erhvervsmiljø

TID

Næstved Erhverv har i 2017 startet et samarbejde for vores industri.
Vi har besøgt de fleste lokale industrivirksomheder for at afdække
deres ønsker, holdt en større konference i marts og en række netværks
møder, ligesom vi har nedsat en følgegruppe med ti virksomheder.

STED

Nu skal vi videre. Det er tid til at samles igen. Det primære mål med
vores efterårsmøde er, at vi lærer hinanden bedre at kende og får set
nærmere på vores lokale industris potentialer.
Første del af mødet byder på en præsentation fra Howden, en af vores
største virksomheder i Næstved og vært for mødet. Kenneth Ladefoged
Petersen, CEO i Howden, vil blandt andet komme ind på dét at være en
lokal forankret og global virksomhed på samme tid. Endvidere vil han vil
fortælle om, hvordan Howden arbejder sammen med andre virksom
heder – lokalt her i Næstved og ude i den store verden.
I anden del af mødet sætter vi fokus på erhvervsområderne i vores
kommune. Hvad skal der til for, at erhvervsområderne i dag og i frem
tiden er attraktive og opfylder industriens behov for blandt andet veje,
skiltning og nye erhvervsgrunde? Der vil være oplæg fra Næstved
Kommune og Ressource City – og mulighed for med gode idéer at
præge kommunens arbejde. Et par uger efter den 23. oktober kommer
kommunen med en opfølgning på det videre arbejde med forslagene
fra mødet.
På gensyn til et par spændende timer.

Mandag den 23. oktober 2017
Kl. 16.00-18.30

Howden
Industrivej 23
4700 Næstved

PRIS
Gratis

INFO OG TILMELDING
Senest den 19. oktober 2017 på
www.naestvederhverv.dk/events/industrien

SPØRGSMÅL
Kontakt Peter Fjerring
på 55 88 52 18 eller
pfj@naestvederhverv.dk

PROGRAM
16.00 Velkomst og præsentationsrunde
v/ Peter Fjerring, erhvervskonsulent i Næstved Erhverv

16.15	Præsentation af Howden – lokal og global virksomhed på samme tid
v/ Kenneth Ladefoged Petersen, CEO i Howden

16.55 Netværkspause
17.15 Hvordan udvikler vi erhvervsområderne i Næstved Kommune?
Tre korte oplæg (ti minutter hver) – herefter spørgsmål og diskussion

Præsentation af fremtidsplanerne for de lokale erhvervsområder
v/ Næstved Kommune, Team Plan, Geodata og Klima

	Indblik i kommunens arbejde med at holde vores erhvervsområder
i god stand
v/ Næstved Kommune, Center for Trafik og Ejendomme

	Status på Ressource City-projektet om udvikling af et erhvervsmiljø
inden for affaldsgenanvendelse
v/ Ressource City

18.15 Afrunding

