Synliggør din virksomhed i Østdanmark og Sydsverige
Annoncer i ”Greater Suppliers 2016” til en fordelagtig pris
Kære medlemmer i Holbæk Erhvervsforum
Vi har fået mulighed for – på særlige medlemsvilkår (50 % rabat) og i samarbejde med Frederikssund
Erhverv – at tilbyde jer at blive præsenteret i ”Greater Suppliers 2016”; et leverandørkatalog og B2Bværktøj som både publiceres på tryk og på web. Din præsentation består i en helsides profilannonce, hvor
du kan synliggøre dine produkter og ydelser, lokalt samt regionalt.
”Greater Suppliers 2016” er et produkt i regi af Greater Copenhagen der arbejder for at fremme vækst og
samarbejde i kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige.
Medlemsfordel
Som medlem af Holbæk Erhvervsforum kan du senest den 29. februar booke en helsidesannonce for kr.
3.495 inkl. moms (for ikke-medlemmer er prisen kr. 6.990 inkl. moms).
For yderligere information – læs mere på www.greatersuppliers.dk eller kontakt Pernille Krogh,
Frederikssund Erhverv på tlf.: 26 79 10 68 eller på mail: pk@frederikssunderhverv.dk.
Om ”Greater Suppliers 2016”
Greater Suppliers-initiativet er opstået i tæt dialog med Vejdirektoratet, som i forbindelse med opførelsen af en ny
bro over Roskilde Fjord, efterspørger et kompetenceoverblik. Men der skal ikke kun bygges broer! I hele Østdanmark
er der udsigt til store milliardinvesteringer i bygge- og anlægsprojekter: byudvikling, supersygehuse, jernbaneanlæg,
motorveje, energirenoveringer, mv. - der bliver en massiv efterspørgsel på kompetencer og arbejdskraft!
Med Greater Suppliers skabes et udstillingsvindue for de virksomheder, der ønsker at bringe sig selv i spil, og et
værktøj der gør det nemt at finde frem til netop det produkt eller den ydelse, man har brug for.
Som erhvervsfremmende aktør i Greater Copenhagen har Frederikssund Erhverv forpligtet sig til at markedsføre og
distribuere Greater Suppliers, der udkommer medio 2016 som både et fysisk og digitalt katalog.
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