
Women in Business – aktiviteter med fokus på at skabe vækst  
 
I Nyhedsbrevet vil vi løbende orientere om status på Women in Business, som er et skandinavisk 
udviklingsprojekt mellem Sydnorge, Vestsverige og Norddanmark. Projektet løber i 3 år fra 2009 – 
2011 og er finansieret af EU-Interreg. Kask midler. Frederikshavn Erhvervsråd er projektansvarlig 
på dansk side, og øvrige danske partnere er Væksthus Nordjylland og Region Nordjylland.  
 
36 virksomheder fra Norge, Sverige og Danmark deltog i september sammen med forskere og 
erhvervsfremmeaktører i den første Vækstsamling, som foregik over 2 dage på Hotel Viking i 
Sæby. Der er i programmet lagt op til inspiration og ny viden til virksomhederne, som de straks kan 
anvende til forretningsudvikling og generel udvikling af egen virksomhed.  
 
Virksomhederne deltager i alle Vækstsamlinger og får derved mulighed for et længerevarende 
udviklingsforløb over et par år. De bringes sammen på tværs af landegrænser og får et godt 
kendskab til hinanden og kan skabe værdifulde business relationer på tværs af landegrænser. Med 
støtte og inspiration fra indlægsholdere og øvrige deltagere, kan de planlægge og igangsætte 
innovative processer, som kan bidrage til at skabe vækst i virksomheden.   
 
ICI – Internationalt Center for Innovation fra Aalborg Universitet er valgt som den danske 
forskningspartner. Udover forskning vil ICI også deltage på Vækstsamlingerne og løbende 
introducerede og vejlede virksomhederne i at arbejde innovativt med forretningsudvikling.  
 
Der gennemføres i alt 6 Vækstsamlinger, og den næste finder sted 18.-19. november i Lysekil i 
Sverige. Der er plads til 12 virksomheder fra hvert land og de deltagende virksomheder fra 
Danmark er:  
am bergelius Hadsund www.ambergelius.com  

Radisson SAS Jutlandia Hotel Frederikshavn www.rsjh.dk  

Designer Label Frederikshavn 
 Room One Frederikshavn www.roomone.dk  

Nordisk Facade Brovst www.nordiskfacade.dk 

Corrective Sound Frederikshavn www.correctivesounds.com  

Coach & Forandringskonsulent Løkken www.glyoe.dk 

Rosengren Aalborg www.jane-rosengren.dk 

Weltklasse Aalborg www.weltklasse.dk 

Vision Matters  Århus lisbeth@visionmatters.dk  

Mettes Klipperi Frederikshavn www.mettesklipperi.dk 

LS Flag København www.ls-flag.dk  

Helberg Design Frederikshavn www.helbergdesign.dk  

4HOUSE Frederikshavn www.4house.dk 

 
Du kan se mere om Women in Business, Vækstsamlingerne og deltagerne på 
www.womeninbusiness.    
 
 
 


