15. august 2018

Kandidater til årets Iværksætterpris 2018 og Erhvervspris 2018
Vi vil gerne have hjælp til at finde kandidater til ovennævnte to priser, som uddeles den
11. januar 2019 i forbindelse med den traditionsrige nytårskur, der afholdes på Elværket,
Gasværksvej 9, Holbæk. Del gerne budskabet til andre, som kunne tænkes at indstille
kandidater.
Det er nemt at indstille én eller flere kandidater
Du skal blot sende en mail med dit forslag til Lena@heforum.dk. Forslaget skal ikke
motiveres, du skal blot mene, at din kandidat lever op til nedenstående kriterier.
Du skal ikke have bøvl med en masse skriverier – det sørger vi selv for. Forslag bedes
mærket henholdsvis Iværksætterpris og/eller Erhvervspris 2018.
Tidsfrist for indsendelse af kandidater:
senest tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 12.00.
Iværksætterprisen 2018
Uddeles til en iværksætter der har drevet virksomhed i max. 3 år – er en ildsjæl og har
udvist evne til:
 Innovation
 Initiativ
 Implementering af ideen
 Skabt omsætning og beskæftigelse
 Synlighed
Erhvervsprisen 2018
Uddeles til en lokal virksomhedsleder eller virksomhed, som karakteriseres ved:
 Dygtig og respektabel
 Udviklingsorienteret
 Initiativrig
 Fokus på CSR (godt arbejdsmiljø)
 Medvirker til at egnen kommer på landkortet
For begge priser gælder, at kandidaterne skal have ”bopæl” indenfor Holbæk kommunes
grænser.
De to priser uddeles af Junior Chamber, Holbæk, Sjællandske Medier og Holbæk
Erhvervsforum, og priskomiteen består af: Kenneth Frost og Pia Lykke Uttenthal, JCI –
chefredaktør Tove Bonnichsen, Nordvestnyt – Steen Marslew, formand for bestyrelsen i
Holbæk Erhvervsforum og Kenny Jensby, direktør i Holbæk Erhvervsforum.
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På baggrund af de indstillede kandidater udpeger priskomiteen, tre finalister i begge
kategorier. Finalisterne præsenteres på videoer, som vises på erhvervsforums hjemmeside i
perioden 3. december til 14. december 2018. I denne periode kan alle personer stemme på
de nominerede kandidater – én stemme pr. kategori. For hver hele 100 eksterne stemmer på
en kandidat vægtes der 1 stemme, som sammen med priskomiteens 5 stemmer afgør
vinderne. Regler om afstemningen vil fremgå tydeligt og præcist af informationer, som vi
afgiver på et senere tidspunkt. Så i første omgang handler det om at sende forslag til
kandidater til os.
På forhånd tak for hjælpen.

Venlig hilsen
Holbæk Erhvervsforum
Kenny Jensby
Erhvervsdirektør

