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Campus+ - Vær med til at 
inspirere de unge 
Fredag d. 30/8 under Festugen indtager godt 
3000 elever og studerende og et stort udvalg 
af virksomheder, foreninger og uddannelser 
Køge midtby. Dagen kaldes Campus+, og er 
de unges dag. Her dyster de unge i forskellige 
udfordringer og aktiviteter arrangeret af 
virksomhederne, foreningerne og 
uddannelsesinstitutionerne. Formålet med 
dagen er at give de unge inspiration til deres 
fremtidige uddannelse eller arbejde, og her 
kommer så du og din virksomhed ind i 
billedet. Med en stand på Campus+ kan du 
være med at berige elever og kursister, og 
give dem inspiration til deres fremtidige 
erhvervsliv, mens I selv viser jeres 
virksomhed frem. 
Læs mere her... 
  

 

 

Få indblik fremtidens Femern 
Bælt 
Lørdag den 6. juli afholdes BeltCup Business 
Conference – en åben dansk-tysk 
erhvervskonference – i Nykøbing Falster med 
fokus på Femern-projektet. Her kan du få 
indblik i de fremtidige vækstpotentialer i 
Femern Bælt regionen, og du får også 
mulighed for at netværke med danske og 
tyske virksomheder.  
BeltCup Business Conference er en del af 
sports-, erhvervs- og kultureventen BeltCup 
’19, som er en cupturnering med seks 
deltagende danske og tyske hold heriblandt 
HB Køge. Så er du HB Køge fan, kan du 
komme og heppe på dem her. 
 
Læs mere her... 
  

    
 

http://li6r.mj.is/lnk/AMEAAESkRmEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdJyiNffbiCH_CRF-BhI9S20LNxAACPw0/1/xUVTm2h1KTmlTQ-vD7xYuA/aHR0cDovL3d3dy5jb25uZWN0a29lZ2UuZGs
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http://li6r.mj.is/lnk/AMEAAESkRmEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdJyiNffbiCH_CRF-BhI9S20LNxAACPw0/3/QW5LAAk_FyTGwtQa0bXAaA/aHR0cHM6Ly92NS5iMmJkb2MubmV0L0FwcC9TdGFydC5hc3B4P2FlbT1nZ2djaWFraWFlY2tha2lvbXFhZW9tdWFvb3FjdWFnb3Mmd3JtPWZtZWxk
http://li6r.mj.is/lnk/AMEAAESkRmEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdJyiNffbiCH_CRF-BhI9S20LNxAACPw0/5/PtRDApWy3ozm5bPPo-XueQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcHVzLWtvZWdlLmRrL2NhbXB1c3BsdXMvb20tY2FtcHVz
http://li6r.mj.is/lnk/AMEAAESkRmEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdJyiNffbiCH_CRF-BhI9S20LNxAACPw0/7/cpYFpeg03pIUyN-gZGlnkw/aHR0cHM6Ly93d3cuYmVsdGN1cC5kay9kYQ
http://li6r.mj.is/lnk/AMEAAESkRmEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdJyiNffbiCH_CRF-BhI9S20LNxAACPw0/4/_9MqCiKLOBTq88-0Hqatog/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcHVzLWtvZWdlLmRrL2NhbXB1c3BsdXMvb20tY2FtcHVz
http://li6r.mj.is/lnk/AMEAAESkRmEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdJyiNffbiCH_CRF-BhI9S20LNxAACPw0/6/W0lmXLkROANHbZlMhORmoQ/aHR0cHM6Ly93d3cuYmVsdGN1cC5kay9kYQ


 

 

Få overblik over og styr på dit 
projekt 
Kursuscentret på Køge Handelsskole starter 
en ny omgang af deres kursus Praktisk 
Projektledelse. Er du projektleder eller -
medarbejder kan du her høste værktøjer og 
viden, så du kan håndtere de mange krav, du 
står over for, når du arbejder med ledelse af 
projekter. Kort fortalt lærer du at skaffe dig 
et overblik og fokusere på de ting, der sætter 
dig i stand til at være på forkant med 
projektets udvikling. Kurset starter den 19. 
august, og der er sidste tilmeldingsfrist den 
6. august. 
 
Læs mere her... 
  

 

 

Vil I udvikle fremtidens 
belysning? 
Greater Copenhagen søger virksomheder, der 
vil være med til at udvikle fremtidens LED-
løsninger. En løsning der både sparer på 
energien og forøger lyskvaliteten til gavn for 
både borgerne og de ansatte. Projektet 
Lighting Metropolis – Green Economy, som 
består af 20 offentlige partnere på den 
svenske og danske side af Øresund, har 
planer om at investere 177 millioner svenske 
kroner i LED-projekter i Greater Copenhagen 
over de næste tre år. Så kan din virksomhed 
bidrage til at formindske energiforbruget, 
forbedre sundheden, forbedre resultaterne i 
skolen, øge trygheden udendørs har Greater 
Copenhagen kunderne til jer. 
 
Læs mere her... 
     

Connect Køge, Galoche Allé 15, 4600 Køge 
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