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Danmarks øjne rettes snart mod Køge – skal din virksomhed 
have opmærksomhed? 
Fredag den 31. maj vil mange øjne hvile på Køge Nord Station, når den – og ikke mindst den 
meget profilerede gangbro – indvies.  
 
Connect Køge er sammen med Køge Kommune ved at planlægge en festlig markering af 
denne skelsættende begivenhed – og vi vil gerne have dig og din virksomhed med! 
 
BaneDanmark starter dagen med et VIP-arrangement for 1.000 mennesker, hvor stationen 
officielt åbnes. Så snart formiddagens selskab er slut, står Køge Kommune klar med en 
folkefest for borgerne, mens Connect Køge markerer dagen med en række aktiviteter for 
erhvervslivet.  
 
Læs mere om, hvad den nye bane kommer til at betyde for området, og hvordan du kan 
være med til at markere denne festlige dag her... 
      
  

http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/1/wdltRESyIx0z331KWE8qWw/aHR0cDovL3d3dy5jb25uZWN0a29lZ2UuZGs
http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/2/VL4R3P7jw6l6vQvdnNI-OQ/aHR0cHM6Ly92NS5iMmJkb2MubmV0L0FwcC9TdGFydC5hc3B4P2FlbT1nZ2djaWFraWFlY2tha2lvb2dhZW9tdWFvb3Fla2Fnb2smd3JtPWZtZWxk
http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/4/QJgnvlizP6YcdTvdteIFaA/aHR0cHM6Ly9jb25uZWN0a29lZ2UuZGsvZGEva29nZS1ub3Jk
http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/3/zDpHtpLSI79HsAjYB-gQaA/aHR0cHM6Ly9jb25uZWN0a29lZ2UuZGsvZGEva29nZS1ub3Jk


 

Skal vi mødes? 
Hos Connect Køge står vi nu klar med en 
konkret strategi for arbejdet med 
erhvervsudviklingen og turismen i Køge-
området. En strategi som også har fokus på 
at profilere Køge som det naturlige sted at 
drive en sund forretning og forkæle sig selv 
med unikke oplevelser. Som et led herunder 
er en af vores kerneopgaver at yde god og 
kvalificeret vejledning til virksomheder. Så 
ønsker du at få gennemgået din virksomheds 
fulde potentiale eller høre, hvad vi ellers kan 
hjælpe din virksomhed med, er du altid 
velkommen til at kontakte os. 
 
Find vores kontaktoplysninger her… 
Læs mere om vores strategi her… 
  

 

 

Krydstogtturen går til Køge 
Krydstogtskibet Seabourn Ovation kommer til 
Køge Havn den 6. juli. Det 210m lange skib 
er helt nyt, blev søsat sidste år og anses som 
super luksuriøst. Vi er mange som glæder os 
til at byde de lidt over 700 passagerer og 400 
besætningsmedlemmer velkommen til Køge. 
Hos Connect Køge er vi i fuld gang med at 
gøre krydstogtskibets besøg til en 
begivenhedsrig dag for hele Køge. 
 
Læs mere her... 
  

    
  

 

Flot anbefaling af Køge 
Spiseliv.dk (en guide til de bedste spisesteder 
i Danmark) har været en tur i Køge. Og sikke 
mange roser vores spisesteder i Køge får. Ja, 
i det hele taget får Køge en fin beskrivelse – 
lige fra hvordan det opleves at drive 
forretning i Køge til, hvor dejlig Køge opleves 
af besøgende. 

 
 

Mød os på Facebook og 
LinkedIn 
Er du på Facebook eller LinkedIn, så tjek 
vores side. Her kan du stille spørgsmål, blive 
opdateret om spændende arrangementer og 
få nyheder fra erhvervslivet. Hvis du vil vide 
mere om de mange dejlige oplevelser, der 
finder sted her i Køge, har VisitKøge (som er 

http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/6/pOG6iyKFmfxn2E_D0Mj-sg/aHR0cHM6Ly93d3cuY29ubmVjdGtvZWdlLmRrL2RhLw
http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/7/1SRfjvm8H-j4qVTRdkwDbw/aHR0cHM6Ly9zbi5kay9Lb2VnZS9Db25uZWN0LUtvZWdlLWtsYXItdGlsLWF0LXN0eXJrZS1lcmh2ZXJ2cy1vZy10dXJpc21laW5kc2F0c2VuL2FydGlrZWwvODI2NDky
http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/9/ansOOWrgpbNjVX7kRXBG1Q/aHR0cHM6Ly9zbi5kay9Mb2VyZGFnc0F2aXNlbi9WaXNpdEtvZWdlLUtyeWRzdG9ndHNraWItdmlsLWdpdmUtZW4tbWFzc2UtdGlsLUtvZWdlL2FydGlrZWwvODI1NTE2
http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/5/PhEZ-pkf8kzknEPPVRe6TQ/aHR0cHM6Ly9zbi5kay9Lb2VnZS9Db25uZWN0LUtvZWdlLWtsYXItdGlsLWF0LXN0eXJrZS1lcmh2ZXJ2cy1vZy10dXJpc21laW5kc2F0c2VuL2FydGlrZWwvODI2NDky
http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/8/tzS_ztDbD_PQ-oiFABtS_w/aHR0cHM6Ly9zbi5kay9Mb2VyZGFnc0F2aXNlbi9WaXNpdEtvZWdlLUtyeWRzdG9ndHNraWItdmlsLWdpdmUtZW4tbWFzc2UtdGlsLUtvZWdlL2FydGlrZWwvODI1NTE2
http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/10/ahp5CFFxZE6wJYRCl9hWBw/aHR0cHM6Ly9zcGlzZWxpdi5kay9hcnRpa2VsL2tvbXByb21pc2xzZS1rZ2UtdmktZXItbWFuZ2UtZGVyLXZlbnRlci1vZy1oYXItdmVudGV0LWxuZ2U
http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/12/XsialasCNFcINeUUXIOc1w/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvY29ubmVjdC1rb2VnZQ


 
Læs artiklen her... 
  

en del af Connect Køge) også en 
facebookside, som du kan besøge. Del gerne 
vores opdateringer med dit netværk, så de 
også får mulighed for at følge med i vores 
opdateringer – måske har vi relevante 
nyheder til dem? 
 
Mød os på Facebook her... 
Mød os på LinkedIn her... 
Mød VisitKøge på facebook her... 
     

Connect Køge, Galoche Allé 15, 4600 Køge 
Mail: info@connectkoege.dk 

      

  

 

  

 
 
 

http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/11/92qI2ZLnJmTgTFCyzN2tcg/aHR0cHM6Ly9zcGlzZWxpdi5kay9hcnRpa2VsL2tvbXByb21pc2xzZS1rZ2UtdmktZXItbWFuZ2UtZGVyLXZlbnRlci1vZy1oYXItdmVudGV0LWxuZ2U
http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/13/xtPCOWURe8h_Py_FPHrf2w/aHR0cHM6Ly9kYS1kay5mYWNlYm9vay5jb20vQ29ubmVjdEtvZWdlLw
http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/14/i9XzSiVCrfMbCzv7SEgYpg/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvY29ubmVjdC1rb2VnZQ
http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/15/Pz9alWEodK_RhR2gUGISXA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3R1cmlzdGluZm9ybWF0aW9uLw
mailto:info@connectkoege.dk
http://li6r.mj.is/lnk/AM0AAER1alEAAcg0IFAAAJ_9hy0AAAAAAAEAAAAAAAP__ABdLbu0FrkqtMxeTFyqX1Zcru2d6AACPw0/16/sibyF9CuVitzskhBYylM5w/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0tvZWdlRXJodmVydnNzZXJ2aWNl
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