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Et år uden fortilfælde 
2020 blev på mange måder et år uden fortilfælde. Corona sendt en skrue bold, som ingen havde set komme. 
Mange virksomheder stod overfor helt ukendt territorie i månederne under nedlukningen og sidenhen 
genstart af samfundet – og fornyet nedlukning. Overalt kom der på kort tid en ny normal. Alt fra hilse på-
etikette over måden vores arbejdsdag tilrettelægges, til helt nye forretningsmodeller. Vi har set mange 
eksempler på, at folk er rykket sammen hver for sig i samfundssind og fællesskab. 

 

Det hele handler om mennesker 
Det ligger centralt i Connect Køges virke at skabe sammenhænge og samspil gennem videndeling og 
samarbejder. Derfor arbejder vi rigtigt meget med netværk, videndeling og at skabe rum for dialog mellem 
mennesker. Og vi nåede i årets første måneder at invitere til både nytårskur og åbent hus. 
 

Nytårskuren 2020 
I vores møde med Køges 
virksomheder – fra de helt små, 
der er ved at starte op, til de helt 
store, som har været en del af 
Køges historie i årtier – hører vi 
dagligt de personlige fortællinger 
om mennesker, der er enormt 
dedikerede og giver dét ekstra til 
kunder og kollegaer. Og det 
synes vi fortjener at blive fejret.  

Connect Køge inviterede derfor 
for første gang det lokale 
erhvervsliv til stor nytårskur med 
prisuddelingen ”Made in Køge” 
den 23. januar 2020 for at hylde 
de mange mennesker, der hver dag holder hjulene i gang. Eftermiddagens program på Tapperiet var fyldt 
med faglig inspiration og netværk – Jacob Risgaard kom forbi og fortalte om sin vej til succes.  

Og så hædrede vi med årets fem priser en kreativ 
iværksætter, en ambitiøse eksportvirksomhed, en 
helt særlig kollega, et fantastiske team og et 
brobyggende initiativ. 
 

Åbent hus i Vestergade 3C 
Connect Køge og Grøn Omstilling står sammen om 
et stærkt kontorfællesskab og inviterede derfor 
samarbejdspartnere og venner af huset til åbent hus 
torsdag den 27. februar 2020.  Det Grønne Hus fik i 
sommeren og efteråret 2019 en kærlig hånd og 
blev renoveret i bedste genbrugsånd.  

Borgmester Marie Stærke, formand for Klima- og 
Planudvalget Niels Rolskov og direktør Allan Munch, 
Connect Køge satte ord på husets mange 
funktioner og ambitioner. 
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Erhvervsudvikling i en coronatid 
Da samfundet blev lukket ned 11. marts 2020, stod vi alle i ukendt land og fik for alvor trænet evnen i 
fleksibilitet, omstillingsparathed og robusthed. 

 
24/7 hjælpelinje  
Connect Køge tilbød straks at være klar døgnet rundt for Køgeområdets virksomheder til at give vejledning og 
sparring omkring bl.a. regeringens mange retningslinjer og foranstaltninger, og hvordan de kunne ansøge om 
de forskellige hjælpepakker.  

I samarbejde med Jobcenter Køge, Addere Revision og DreistStorgaard Advokaterne, blev der afholdt 3 
webinarer om virksomhedernes muligheder for økonomisk hjælp med de statslige hjælpepakker. 
 

Lokale hjælpepakker 
Connect Køge udarbejdede primo april i samarbejde med Køge Handel et katalog til Køge Kommune med bud 
på aktiviteter, som bedst muligt kunne understøtte det lokale handels- og turismeliv i forlængelse af forårets 
nedlukning som følge af COVID-19. 

Køge Byråd godkendte på møder sidst i april og juni ekstraordinære tilskud til udvalgte aktiviteter fra kataloget 
på markedsføringsindsatser samt aktiviteter hen over sommer og vinterhalvår, som Connect Køge fik ansvaret for 
at gennemføre, med henblik på at understøtte handel og turisme i hele Køge kommune i den aktuelle corona-
krise. Der blev blandt andet iværksat en offensiv markedsføringsindsats med hjemmesiden oplevkøge.dk, sjove 
film med Bubber og landsdækkende annoncer. 
 

Dialog med erhvervslivet 
Connect Køge arbejder hele tiden for at skabe dialog mellem relevante aktører – og særligt mellem 
erhvervslivet og Køge Kommunes politiske beslutningstagere. Connect Køges repræsentantskab Køge 
Erhvervsudviklingsråd er et af de centrale omdrejningspunkter for denne dialog. 

Køge Erhvervsudviklingsråd nåede at samles i august måned i forlængelse af genåbningen af samfundet og 
inden fornyet nedlukning i november og december. Her drøftede man bæredygtighed og smart(ere) 
ressourceanvendelse i erhvervslivet.  

Connect Køge var efterfølgende i oktober med til at facilitere erhvervslivets bidrag til Køge Kommunes 
Klimaplan. Klimaplanen skal gøre det muligt for Køge Kommune at leve op til Paris-aftalen, og udgør 
fundamentet for en politisk prioritering af de kommende års arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling i 
kommunen. 

Dertil samarbejdede Connect Køge, Køge Arbejdsgiver Netværk og Køge Kommune om afvikling af to 
”håndværkermøder” i hhv. maj og december, hvor Køge Kommunes kommende udbud af opgaver blev 
præsenteret online for interesserede håndværkere.  

Connect Køge faciliterer samtidigt fortsat ”Dialoggruppen for styrket handel i Køge”, der blev samlet i 
december 2019 med henblik på at sikre god dialog og samarbejde om handelslivet i Køge by. Dialoggruppen 
består af repræsentanter fra Køge Kommunes Teknik- og Ejendomsudvalg (herunder relevante embedsfolk fra 
Teknik- og Miljøforvaltningen) samt repræsentanter fra Køge Handel og ”Strædet”.  

Fondens direktør deltog i løbet af sensommeren og efteråret i en række møder som oplægsholder om 
køgeområdets erhvervsudvikling lige fra møder i Rotary, Køge Arbejdsgiver Netværk (KAN) og HB Køge regi. 

 

Ny driftsaftale for 2021-2024  

Den oprindelige driftsaftale mellem Køge Kommune og Connect Køge udløb ved udgangen af 2020. Køge 
Kommune satte derfor opgaven med erhvervs- og turismeservice i EU-udbud hen over foråret 2020.   

Connect Køge er født ud af dialog og samarbejde mellem det lokale erhvervsliv repræsenteret i Køge 
Erhvervsudviklingsråd og Køge Kommune med ambitionen om at styrke erhverv og turisme i Køgeområdet. Vi hilste 
derfor muligheden for at give et fornyet bud på effektiv erhvervs- og turismeservice i Køgeområdet velkommen. 

Connect Køge vandt udbuddet og underskrev i december ny driftsaftale for 2021-2024 med mulighed for 
forlængelse. 
  



4 
 

Aktiviteter 2020 
2020 blev et år ud over det sædvanlige. Ligesom Køges mange virksomheder har Connect Køge måtte 
arbejde med både plan A, B og C for vores aktiviteter, og hele tiden tage bestik af situationen.   
 

Erhvervsservice 
2020 blev året, hvor læringskurven omkring de digitale muligheder for at mødes og formidle viden og netværk 
blev meget stejl. Forbavsende mange ting kan faktisk lade sig gøre hjemme fra spisebordet – selvom det ikke 
helt kan erstatte det fysiske samvær. 
 

Iværksætterindsats 
Indsatsen overfor områdets før-startere og iværksættere blev i store dele af 2020 gennemført online: 

1:1 vejledning med afklaring af udfordringer og behov i de forskellige 
faser af en virksomheds liv 

166 virksomheder  
modtog vejledning 

Iværksætteri i praksis (kursus med 11 moduler) i samarbejde med 
Zealand Sjællands erhvervsakademi – et samlet forløb i efteråret 

3 virksomheder fra Køgeområdet  
blev screenet og deltog 

Rekruttering af virksomheder til kompetenceudvikling gennem 
Erhvervshus Sjællands forløb Startup Business  

13 virksomheder fra Køgeområdet  
blev screenet og deltog 

Virksomhedsbesøg som del af besøgsstrategi 125 virksomhedsbesøg 

Fyraftens- og dialogmøder, arrangementer samt større events 26 begivenheder 

Andre henvendelser og møder (herunder facilitering af kontakt til 
relevant sagsbehandling i Køge Kommune – Én indgang) 

89 kontaktforløb 

 

Vækstfabrik Køge 
En del af indsatsen for iværksætteri i Køgeområdet er centreret omkring Vækstfabrikken. Vækstfabrikken Køge 
på Galoche Allé 15 har eksisteret siden 2012 som inkubationsmiljø for nystartede virksomheder og drives i 
samarbejde med Erhvervshus Sjælland.  

I fællesskab med Erhvervshus Sjælland besluttede Connect Køge i foråret at gentænke og revitalisere hele 
konceptet for vores iværksættere, herunder at finde en ny og mere bynær lokation. Vækstfabrikken Køge åbner i 
sine nye lokaler i april 2021. 
 

Bæredygtighed i erhvervslivet 
Nye måder at anvende både vores menneskelige og klodens ressourcer vil uden tvivl også være en del af 
opskriften på, hvordan vi genopbygger erhvervslivet og skaber en ny normal efter den verdensomspændende 
coronakrise. Connect Køge har derfor i 2020 startet flere samarbejder omkring bæredygtighed i erhvervslivet: 

▪ Samarbejde med Køge Kommune og Grøn omstilling om verdensmål i Køge – Connect Køge og Køge 
Kommune (byrådet) har indgået et samarbejde om at sætte fokus på kommercielle muligheder for 
virksomheder via verdensmål og grøn omstilling.  

▪ Netværk for bæredygtige virksomheder – Connect Køge har startet et netværk for bæredygtige 
virksomheder i Køge, hvor virksomhederne får mulighed for at dele viden om erfaringer og barrierer 
med arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling.  

 
Modtagefunktion 
Connect Køge har igennem 2020 samarbejdet med Køge Kommune om at finde en god model for en 
professionel modtagefunktion – med et stærkt beredskab af alle relevante aktører omkring tiltrækning af og 
service til nye virksomheder. 

Connect Køge får løbende henvendelser fra både internationale og danske virksomheder, der søger lokations-
muligheder i Køge kommune. Med Køge Nord Station og motorvejsnære erhvervsarealer samt udviklingsmuligheder 
omkring eksempelvis Borup og Herfølge, forventer vi fortsat, at interessen bliver endnu større i de kommende år.  
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Turismeservice og destinationsudvikling 
Med en hel verden, der skulle praktisere social distance, blev turistsæsonen også anderledes i 2020. Danskerne 
tog på ferie i eget land og Connect Køge fik Bubber til at skabe opmærksomhed omkring staycation i 
Køgeområdet. 
 
Markedsføring af Køge-geografien og information til turister 
Med henblik på at kickstarte turismen og handelslivet i sommersæsonen blev en offensiv 
markedsføringsindsats, med udvikling af kampagnesitet Oplevkoge.dk og produktionen af en række film med 
Bubber på tur rundt i Køgeområdet, gennemført på meget kort tid. 

Hjemmesiden Oplevkoege.dk blev pænt besøgt, da vi gik i luften i juni. Det lykkedes især at nå ud til 
Københavnerne, som den primære målgruppe. Og de seks små film med Bubber som vært rundt i 
Køgeområdet, der blev markedsført på de sociale medier (og ledte trafik ind på oplevkoege.dk og 
visitkoege.dk), kom langt omkring.  
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Der blev ligeledes produceret en række ekstra små rejseguide-film med fokus på nogle af de oplevelser og 
herligheder, som Bubber ikke besøgte. Og endelig blev der bragt annoncer i en lang række trykte og online 
medier fordelt over hele landet. 

Connect Køge lavede også i 2020 den annoncefinansierede guide til Køgeområdets mange fine oplevelser. 
Turistbrochuren blev trykt i 35.000 eksemplarer, og distribueres til turismeoperatører over hele landet. Ligesom 
turistbureauet har materiale fra store dele af det øvrige Danmark med oplevelsestilbud til store og små. 
 

Gæster og borgere betjenes (personligt eller pr. telefon 
og mail), mandag til lørdag i butikken i Vestergade 1  

 Ca. 24.600 ekspeditioner i alt  
deraf var godt 1.200 udenlandske gæster 

Byvandringer 
49 byvandringer 

med samlet 981 gæster 

Skattejagt og RiddleHunt om Køge bys historie og 
kulturelle oplevelser 

Ca. 1100 deltagere på skattejagter 
118 solgte RiddleHunts 

Turismenetværk 
3 netværksmøder 

Ca. 30 virksomheder deltog på hvert møde 

 

Opstart af kanosejlads på Køge å 
Connect Køge ønsker at give områdets gæster flere oplevelser. Fra juni 2020 opstartede Connect Køge 
udlejning af kanoer fra åen til Vestergade 3c. Vi oplevede meget stor interesse for dette tilbud om kanosejlads 
på Køge å, og selvom udlejninger var hæmmet af corona regler for håndtering af redningsveste og andet 
udstyr fik 793 betalende gæster mulighed for en dejlig tur på den smukke å.  
 

Lystsejlere i Køge inderhavn 
Connect Køge arbejder på forskellige fronter med destinationsudvikling af Køgeområdet, herunder med et 
maritimt perspektiv. Og havnefronten i Køge Inderhavn kalder på en bedre udnyttelse, der giver adgang til 
vandet og maritime oplevelser – og puster nyt liv i det lokale by- og kulturliv. Ambitionen er at skabe et 
maritimt oplevelsesrum, der åbner Køge mod vandet – og som samtidigt kan blive ”scene” for både de 
frivillige foreninger og andre fællesskabers aktiviteter og kulturtilbud.  

Foreningen Køge Inderhavns Aktivitetslaug havde stiftende generalforsamling den 3. november 2020. 
Aktivitetslauget skal arbejde for et anlæg af flydebroer, landgange mv. i ”slipset”, der giver mulighed for 
gæstepladser (døgnpladser) for lystbåde at lægge til i Køge inderhavn. Connect Køge fungerer som maskinrum for 
den nye forening, og er allerede godt i gang med at få finansieringen på plads gennem sponsorater fra det lokale 
erhvervsliv. Det indledende arbejde er sket i tæt dialog med Køge Kommune, som bliver byg- og driftsherre. 
 

Besøgende på Oplevkoege.dk

København Køge Øvrige Danmark Udlandet
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Grundtvigs Kulturfestival 2020 
Grundtvig er en unik perle i dansk kulturarv, og i et samarbejde mellem familien på Gl. Kjøge Gaard, 
oplysningsforbundet LOF Køge og Connect Køge så Grundtvigs Kulturfestival dagens lys den 7. september 
2020. Det var starten på en tilbagevendende begivenhed, som kan udvikles og udbygges med tiden. Allerede 
nu er der planer om en særlig festlig markering i 2022, hvor det er 150 året for Grundtvigs død. 

Det er ligeledes ambitionen at opbygge et bredere oplevelsesunivers omkring Grundtvig og hans 
tilhørsforhold til Køge. Grundtvig kan på den måde samtidigt blive en større del af markedsføringen af Køge-
området i arbejdet med at tiltrække flere besøgende.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Analyse af Køgeområdets turisme 
Over sommeren 2020 gennemførte Connect Køge en dybere analyse af fremtidens turismeudvikling i 
Køgeområdet. I forløbet blev der gennemført dybdeinterview med udvalgte turismeaktører og en 
markedsundersøgelse af potentialerne for områdets turisme.  

Resultatet viser et potentiale for turismeudvikling i Køge frem mod år 2025 med op til yderligere 100 mio. kr. 
årligt i turismeomsætning. Det kan realiseres ved flere overnatninger, højere døgnforbrug og øget 
gæstetilfredshed. På baggrund af analysen blev det også besluttet at renovere VisitKøge butikken i Vestergade 1 
og fastholde Visit-Køge som en selvstændig enhed og ikke søge destinationssamarbejde med nabokommunernes 
turistbureauer.  
 

PR og interessevaretagelse 
Kommunikation er i alle sammenhænge afgørende og derfor naturligvis en integreret del af alle aktiviteter i 
Connect Køge. Vi skal dels synliggøre Connect Køge og vores aktiviteter og tilbud til virksomhederne. Vi skal 
fortælle de gode historier om Køgeområdet – de mange muligheder for både virksomheder, gæster og 
borgere. Og så skal vi tale erhvervslivets sag overfor relevante beslutningstagere og andre vigtige aktører. 
 

PR og markedsføring 
I tillæg til den ekstraordinære markedsføringsindsats hen over sommeren 2020 i forlængelse af forårets 
nedlukning, har Connect Køge løbende fokus på tilstedeværelse og synlighed på relevante platforme og med 
engagerende indhold. Connect Køges kommunikationsindsats fordeler sig på: 

▪ SoMe platformene Facebook og LinkedIn, hvor aktiviteter løbende er blevet markedsført.  

▪ Nyhedsbreve med relevante tilbud, events og information fra andre aktører. 

▪ Presseomtale af Connect Køges arbejde og mange tilbud med henblik på at synliggøre os overfor 
vores målgrupper og af lokale begivenheder og turistattraktioner mv. med henblik på at understøtte 
den positive omtale af Køgeområdet.  

▪ Annoncering i trykte og digitale medier. 
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En årligt tilbagevendende begivenhed er fejringen af Køgeområdets Gazelle-vindere, som i 2020 måtte foregå 
online. Vi vil gerne fortælle vidt og bredt om vores dygtige virksomheder og samtidig give inspiration til andre 
virksomheder i Køgeområdet. 
 

Følgere på Connect Køges facebook Stigning på 21% til 1.165 følgere 

Følgere på Connect Køges LinkedIn Stigning på 37% til 1.443 følgere 

Modtagere af Connect Køges nyhedsbrev 683 abonnenter 

Følgere på VisitKøges facebook Stigning på 11 % til 4.758 følgere 

Følgere på VisitKøges Instagram Oprettet i juni 2020: 658 følgere  

Modtagere af VisitKøges nyhedsbrev 151 abonnenter 

 

Interessevaretagelse  

Connect Køge arbejder som nævnt blandt andet gennem Køge Erhvervsudviklingsråd med at facilitere dialog 
mellem Kommune, erhvervsliv og uddannelse for at fremme fælles perspektiver og interesser. 

Connect Køge fremmer også Køge Kommunes erhvervslivs interesser med aktiv deltagelse i netværket for 
Sjællandske erhvervschefer i regi af Erhvervshus Sjælland.  

Direktøren mødes ligeledes jævnligt med kontakter og samarbejdspartnere fra relevante organisationer uden 
for Køge med det formål at varetage Køgeområdets interesser for tiltrækning af kapital, uddannelser og 
virksomheder.  
 

Øvrige aktiviteter (udenfor driftsaftalen med Køge Kommune) 
Ovennævnte aktiviteter og indsatser er gennemført i henhold til og med midler fra driftsaftale med Køge 
Kommune om erhvervs- og turismeservice i Køgeområdet.  Connect Køge arbejder derudover med at udvide 
vores øvrige kommercielle aktiviteter og services: 

 

Administration og salg 

▪ Administration af feriehusudlejning for Køge Kommunes Feriefond, herunder regnskab og bogføring 

▪ Salg af parkeringskort og information om parkeringsregler i Køge Kommune. 

▪ Salg af gavekort til detailforretningerne i Køge og salg af billetter til Køge Handels arrangementer 
(eksempelvis banko og ferie-aktiviteter) 

▪ Salg af billetter til koncerter og oplevelser over hele landet. 

▪ Salg af souvenirs og sæsonbestemt brugskunst. 
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Connect Køge Invest 
Connect Køge har i fællesskab med Addere Revision arbejdet på et koncept for formidling af risikovillig kapital til 
startups i Køgeområdet. Der arbejdes på at stifte et selskab, hvori investorerne tegner sig for kapitalen og 
pengene anvendes til investering i 3-4 startup virksomheder. Investorer skal være villige til at bidrage med penge, 
såvel som tid til at engagere sig i aktivt at udvikle nye virksomheder i Køge. 

 
Projekter 
Connect Køge arbejder løbende på at tiltrække projektmidler til Køgeområdets virksomheder med henblik på 
mange typer af aktiviteter, der kan skubbe virksomhederne videre i deres udvikling. Connect Køge har i 2020 
medvirket i flere projekter rettet mod det eksisterende erhvervsliv: 

▪ Gennemgribende forandringer – Connect Køge deltager med Erhvervshus Sjælland og en række 
øvrige erhvervsservices og offentlige aktører i projektet gennemgribende forandringer. Projektet har til 
formål at realisere sjællandske virksomheders vilkår for vækst og skalering gennem 3 delprojekter, 
hvoraf Connect Køge er med i to delprojekter hhv. Femern Korridor samt Bio-produktion og 
Fødevarer. 

▪ Gennemgribende grønne forandringer – Connect Køge deltager med Erhvervshus Sjælland og en 
række øvrige erhvervsservices og offentlige aktører i projektet gennemgribende grønne forandringer. 
Projektet har til formål at hjælpe virksomheder med at realisere potentialer for at indgå i nye 
samarbejder enten offentlige eller private, der på sigt skal mindske virksomhedernes udledning af 
drivhusgasser og ressourceforbrug.  

▪ Digital ledelseskultur – Connect Køge og Køge Handel tilbyder i samarbejde med Roskilde 
Handelsskole og Roskilde tekniske skole (med midler fra Den Europæiske Socialfond) forløb med 
henblik på digital kompetenceudvikling for virksomhedsejere og nøglemedarbejdere. 

 
 
  



10 
 

Fokusområder 2021 
Foruden at yde den lokale erhvervsservice og professionel hjælp med forretningudvikling vil Connect 
Køge i 2021 revitalisere hele iværksætterindsatsen også fokusere på følgende øvrige indsatser for 
erhvervslivets udvikling: 

 

Turisme 
Hovedopgaven i 2021 bliver at tiltrække danskere og skandinavere til Køgeområdet. I markedsføringen går vi 
tidligt frem i kunderejsen og vil tidligt på året fremhæve Køgeområdets rige muligheder for oplevelser i 
middelalderbyen og i områdets nærhed til skov og strand. Køgeområdet bliver fremført for potentielle danske 
gæster, som en naturlig base for eventyr og oplevelser både i Køgeområdet og videre ud på Sjælland.  

 

 

Arbejdskraft 
Adgang til kompetent arbejdskraft er virksomhedernes vigtigste forudsætning for vækst. Connect Køge vil i 
2021 samarbejde på tværs af virksomheder, viden- og uddannelsesinstutuationer for at finde nye veje til at 
styrke virksomhedernes adgang til kompetent arbejdskraft og ny viden.  

Det handler både om at kunne se indad og påvirke til relevant efteruddannelse. Og det handler om at vise 
Køges mange muligheder for et attraktivt job- og karriereforløb, som gør det lettere for virksomhederne at 
tiltrække ny arbejdskraft. 

 

  

Connect Køge vil blandt andet… 

 
• Sætte fokus på at få højtuddannet ledig arbejdskraft ud i områdets SMV’er ved matcmaking 

aktiviteter. 

• Opbygget netværk mellem områdets lærlinge, som gør det lettere/sjovere at være lærling. Målet er at 
øge søgningen mod erhvervsuddannelserne. 

• Medvirke i styrket skole-virksomhedssamarbejde med bl.a. oprettelse af CP Kelco Akademi. 

• Styrke det lokale samarbejde på Campus Køge om markedføring af relevante kompetenceudvikling 
for områdets virksomheder.  

 

Connect Køge vil blandt andet… 

 

• Renoverer og styrke vores servicetilbud i VisitKøge Butikken.  

• Promovere området med filmklip via en opdateret OPLEVKØGE site.  

• Markedsføre Køgeområdets muligheder for outdoor og handelsoplevelser til danske gæster, og som 
base for videre eventyr rundt på Sjælland.  

• I dialog med turisme- og kulturaktørerne samt Køge Kommune formulere en begivenhedsstrategi for 
Køgeområdet. 
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Bæredygtighed 
Kravet om klimavenlig produktion og bæredygtig udvikling er fortsat stigende. Køge Kommune har et mål om 
at være et bæredygtigt kraftcenter i 2030, og samtidig ved vi, at fremtidens vindervirksomheder er de 
bæredygtige virksomheder.  

 

 

Digitalisering 
Den digitale udvikling har taget et stort skridt frem. Vi kender alle begreberne disruption, automatisering, 
machine learning, virtual reality, big data, Internet of Things, når man skal beskrive den hastige og 
omsiggribende digitale og teknologiske udvikling.  
 
Det er vigtigt, at Køgeområdets virksomheder er med på udviklingen både af økonomiske grunde men også 
fordi den digitale udvikling forbedre vores sundhedsbehandling, give bedre undervisning, større tryghed, flere 
valgmuligheder og mange andre gevinster for borgerne i Køgeområdet.  

 

Connect Køge vil blandt andet… 

 
• Understøtte udbredelsen af digitale projekter målrettet den enkelte virksomhed. Fx projektet 

digitaleveje til vækst.  

• Afvikle fyraftensmøder omkring øget digitalisering. 

• Samle og facilitere et netværk af lokale ”frontløbere” ad teknologi tunge virksomheder, som både kan 
inspirerer hinanden til yderligere vækst men især også det øvrige erhvervslliv.  

 

 

 
 

 

Connect Køge vil blandt andet… 

 

• Medvirke aktivt til udrulning af Køge Kommunes klimplan.  

• Udvikle en række inspirationsfilm til SMV og håndværkere primo 2021, som giver virksomhederne 
viden og kompetencer til at kunne arbejde med deres egen bæredygtige forretningsudvikling.  

• Afvikle et tænketanksmøde med udvalgte virksomhedsledere ultimo marts 2021 for indsamling af 
input til fælles bæredygtig udvikling.  

• Samarbejde med Køge Kommune om afvikling af en bæredygtighedskonference-2021 i andet halvår 
2021. 

 

 


