
ERHVERVSHUS NORD 
Sammen med dig skaber vi vækst og udvikling i 
Frederikshavn kommune



Den løbende support fra Erhvervshus 
Nord er vigtig for os. Deres netværk og 
viden om, hvad der findes af muligheder 
for støtte til vores udviklingsarbejde, 
gør en stor forskel for os. De har mange 
gode initiativer, som fx deres analyse 
af energiområdet.

Jesper Krøger Lemme
General manager 
NBE Production A/S 
i Sæby

Vi rådgiver virksomheder og iværksættere, udarbejder erhvervsanalyser, 
igangsætter udviklingsprojekter og samarbejder med en bred vifte af 
aktører om at skabe vækst og udvikling i virksomhederne. Vi er ambitiøse 
på erhvervslivets vegne og tør tænke stort og gå nye veje for at skabe 
vækst og arbejdspladser. 

Sammen med dig ønsker vi at skabe en erhvervsøkonomisk drivkraft, der 
gør Frederikshavn Kommune til et attraktivt sted for alle. Målet med vores 
erhvervsindsats er at skabe økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og 
vækst i kompetenceniveauet til gavn for alle.

Bag Erhvervshus Nord står erhvervsforeningerne i Skagen, Frederikshavn 
og Sæby, som tilsammen har godt 550 medlemsvirksomheder. Det betyder,
at vi har et stort erhvervsnetværk og er drevet af virksomhedernes interesser.
Vi har et tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune, som har over-
draget den virksomhedsrettede erhvervsservice og en del af deres 
erhvervsudviklingsaktiviteter til os.  

Erhvervshus Nord er erhvervslivets uvildige sparringspartner i 
Frederikshavn kommune, når det handler om erhvervsudvikling.

HVEM ER VI? 

Konsulenterne fra Erhvervshus Nord 
har været en vigtig sparringspartner 
i udviklingen af min virksomhed. 
Deres input har fået mig til at reflektere 
over min indsats og sikrer, at jeg får 
prioriteret mine ressourcer rigtigt.  

Niels E. Kristensen
Stifter og direktør 
VIRITECH APS i Strandby

Jeg har fået et stort udbytte af den 
kvalificerede rådgivning og sparring, 
hvor jeg fik skærpet min forretningsidé 
og vision. Jeg fik nogle kritiske og 
kompetente øjne på mit koncept og 
brand, som jeg derved fik  videreudviklet 
og styrket. 

Camilla Kanstrup
ejer Hotelpension Aahøj i Sæby



Med hjælp fra Erhvervshus 
Nord har vi fået sammensat et 
kompetenceforløb, hvor vi får 
tilskud til nogle dyre, men nødvendige 
kurser. Kurserne giver os nogle 
færdigheder, som åbner helt nye 
forrretningsmuligheder for os inden 
for særligt offshoresektoren. 

Peter Haushildt
Direktør i 
Hauschildt Marine A/S 
i Skagen

Erhvervshus Nord er gode til at forstå 
de udfordringer, vi har som mindre 
virksomhed, og til at guide os i den 
rigtige retning. De kan se tingene i et 
andet og større perspektiv, og det er 
deres fortjeneste, at vi har været med i 
flere udviklingsforløb.

Lars Peter Jensen
Direktør Strandby Net A/S 
i Strandby

       NETVÆRK OG SAMARBEJDSPARTNERE
Vi arbejder for at samle virksomheder i forretnings- 
orienterede, faglige netværk, hvor målet er at 
skabe synergier og fælles vækst og udvikling. 
Du får samtidig adgang til et bredt erhvervs- og 
vidennetværk. Vi hjælper gerne med at finde 
de rette samarbejdspartnere i erhvervslivet 
og uddannelses- eller forskningsverdenen. 

       ARRANGEMENTER OG NY VIDEN 
Vi afholder løbende arrangementer og gå-hjem-
møder, der sætter fokus på aktuelle emner og 
muligheder for virksomhederne. Vi lytter gerne til 
dine ønsker omkring nye arrangementer, som kan 
være værdiskabende for din virksomhed. 

Brug os som  sparringspartner til at realisere din virksomheds vækst- og udviklings-
potentiale. Se her, hvordan vi kan hjælpe. 

SÅDAN SKABER VI VÆRDI FOR DIN VIRKSOMHED

       RÅDGIVNING OG SPARRING 
Hos os kan du få uvildig rådgivning med fokus på lige 
netop din virksomheds muligheder og vækstpotentialer. 
Sammen med dig identificerer vi virksomhedens ud
viklingsbehov og konkretiserer aktuelle mål og indsats-
områder. Du kan blandt andet få sparring omkring 
forretningsudvikling, strategi, kompetenceudvikling, 
fundraising og finansiering, salg og afsætning. Vi følger 
altid processen til dørs og hjælper gerne med at finde 
eksterne konsulenter og samarbejdspartnere, som 
kan bidrage til at få indsatserne i mål.  

       FUNDRAISING TIL UDVIKLINGSPROJEKTER
Har du et udviklingsprojekt, som giver mulighed for ekstern 
finansiering, har vi et indgående kendskab til aktuelle 
støtte og finansieringsmuligheder særligt i det nordjyske 
erhvervsfremmesystem. Vi vejleder dig om mulighederne 
og hjælper gerne med at skrive ansøgningen. 

  

 

 



KONTINGENT
 Gratis for iværksættere fra indmeldelsesdagen og frem  
 til årsskiftet
 1.500 kr. ex moms for virksomheder med 0 - 50 ansatte
 3.500 kr. ex moms for virksomheder med flere 
 end 50 ansatte.

Tilmeld dig her: www.erhvervshusnord.dk/medlemmer

KONTAKT OS
Du er altid velkommen til at 
kontakte os. 
+ 45 92 26 26 26
info@erhvervshusnord.dk 
www.erhvervshusnord.dk 

Kattegat Siloen  Ɩ  Silovej 8
9900 Frederikshavn 

Vestre Strandvej 10  Ɩ  9990 Skagen 

Algade 14  Ɩ  9300 Sæby 

Som medlem af din lokale erhvervsforening i Sæby, 
Frederikshavn eller Skagen er du med til at skabe 
vækst og udvikling i Frederikshavn kommune. 
Du har mulighed for at påvirke rammerne for erhvervs-
livet og være med til at definere vores indsatsområder. 
Du får adgang til specialiserede forretningsnetværk 
og mulige samarbejdspartnere. Via vores nyhedsbrev 
bliver du løbende orienteret om aktuelle arrangementer 
og muligheder for din virksomhed. 

BLIV MEDLEM

Følg os på


