Velkommen til 7 nye medlemmer i Holbæk Erhvervsforum
i E-Nyhedsbrev nr. 2-februar 2016
(læs bl.a. om Anette Kalle Larsen Kommunikation & tekstforfatteri, C.E.Larsen Byg ApS,
Den lille Gårdbutik, Holbæk Tømrer Service ApS, Guldsmed Mie Sunekær,
Mastercoach og foredragsholder Inger Petri samt Tandplejehuset v/Dorthe Moa. Nykøbing Sj.)

Anette Kalle Larsen
Kommunikation & tekstforfatteri
Med flair for klar kommunikation kan jeg udføre kommunikationsopgaver for din virksomhed. Kreativ
og nytænkende. Præcis og omhyggelig med alle opgaver.
Jeg arbejder målrettet og effektivt med alle former for kommunikation: tekster til web og sociale
medier, nyhedsbreve, ekstern kommunikation - herunder pressemateriale, korrekturlæsning,
ideudvikling/ skriftlig formulering af kampagneideer til både internt og eksternt brug samt
kommunikation af fagligt og teknisk svært tilgængeligt materiale til forskellige kundegrupper. Jeg kan
også hjælpe din virksomhed med at formulere og udvikle kommunikationsplaner for alle platforme,
ligesom jeg kan styre planlægning og afholdelse af konferencer, kursusdage mv.
Jeg skriver så alle kan forstå det budskab, du vil have ud.
Kontakt pr. mail: anettekallelarsen@gmail.com eller mobil: 5223 3633
Læs mere på www.anettekallelarsen.dk

C.E.Larsen Byg ApS
Solidt håndværk, faglig stolthed og god service kendetegner C.E. Larsen Byg ApS.
C.E.Larsen Byg ApS er en traditionel tømrer og snedker virksomhed med mester selv og
12 medarbejdere.
Vi tilbyder alle former for professionelt tømrer og snedkerarbejde, nybygning ombygning,
renoveringer, udskiftning af døre og vinduer, tagarbejde og snedkerarbejde samt alt andet indenfor
tømrer- og snedkerbranchen.
Vores kunder er både private og erhverv og kan spænde lige fra den lille tømreropgave til den store
totalentreprise.
Vores dygtige håndværkere udfører alle opgaver med største omhu og med faglig stolthed.
Står du og skal have et tilbud på en tømreropgave, så giv os et kald eller send os en email, så ringer vi
dig op hurtigst muligt.
…og fik vi sagt at vi naturligvis er medlem af Dansk Håndværk som er din garantiordning for et
ordentlig udført stykke håndværk.
Læs mere på www.celarsenbyg.dk, kontakt os på mobil 21684458 eller skriv til email
christian@celarsenbyg.dk

Den lille Gårdbutik – hyggelig handel, nyttigt, nysseligt og økologisk!
I det hyggelige gamle hønsehus kan du købe økologiske fødevarer, femstjernet økologisk vin og fine
gavekasser med lækkerier. Du kan også købe smart og praktisk havetøj til kvinder, have- ting, bøger,
plakater, kort og redskaber. Køkkenting, forklæder, viskestykker, kagedåser, træbørster m.v. Fint
trælegetøj, loppesalg og stalddørssalg af hjemmelavet marmelade og friske æg fra glade, fritgående
høns. Til sommer kan du bede bondekonen Helene holde småbørns (økologisk) fødselsdag med sjove
gamle lege og historiefortælling. I fremtiden bliver her arrangerede rundture på den gamle gård,
kreative værksteder og hyggelige sammenkomster og ”høst selv” og økologiske frilands andelsgrise i
mindre omfang.
Den lille Gårdbutik ligger kun 10 minutters kørsel fra Holbæk på Gl. Skovvej 120, 4300
Holbæk. Se min web/shop www.denlillegårdbutik.dk eller find Den lille gårdbutik på FB
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Holbæk Tømrer Service ApS
Alt slags tømrerarbejde udføres - ingen tømreropgaver er for store eller for små for os. Vi har
udgangspunkt i Holbæk, men kører gerne over alt på Sjælland – både for private og erhvervslivet.
Hos Holbæk Tømrer Service ApS har vi mange års erfaring med stort set alt inden for tømrerarbejde.
Så kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at få dine drømme opfyldt.
Vi står klar til at udføre alle opgaver, uanset om det er mindre reparationsarbejde eller større
byggeopgaver. Hos os sætter vi en ære i at levere det endelige resultat, så det stemmer overens med
dine ønsker. Vi står for kvalitetsarbejde, og for at overholde en aftale, og tror på at langvarige
relationer fører til størst tilfredshed. Vi samarbejder gerne med andre virksomheder om løsning af
større opgaver.
Kontakt os og få en uforpligtende snak om dine drømme, så finder vi en god løsning
sammen - tlf. 42 43 54 54 eller kontakt@holbaek-ts.dk

Guldsmed Mie Sunekær
Jeg er guldsmed, og har efter flere år i branchen startet mit eget reparationsværksted op lidt udenfor
Holbæk. Jeg er udlært af ”den gamle skole”, og hos mig kan stort set ALT lade sig gøre.
Jeg er pt. primært en engrosvirksomhed, der satser på reparationer, samt bestillingsarbejde for andre
guldsmedeforretninger, men jeg sælger og arbejder også gerne for private kunder.
Jeg er ved at få en webshop op og køre, så det bliver muligt at købe mine smykker online. Indtil da
fungerer min hjemmeside som en præsentationsside, hvor stort set alle smykker kan bestilles på
forespørgsel. Håber at I engang i fremtiden også kan besøge mig i en fysisk butik.
Se mine designs på: www.miesunekaer.dk
eller kontakt mig gerne på mail: miesunekaer@hotmail.com eller tlf. 28913312

Mastercoach og foredragsholder Inger Petri
Står du i noget, som påvirker dit liv mærkbart og som hindrer dig i at leve dit liv som du ønsker?
Sover du dårligt om natten, kører tankerne i ring eller er din drivkraft og motivation forsvundet?
Har du lyst til at lære at forstå stress, være opmærksom på din egen stress, komme af med din stress
og forebygge fremtidig stress? Så kom til mig. Jeg laver samtaleforløb med dig, så du igen kan være
noget for dig selv, din ægtefælle, dine børn og dit arbejde.
Af foredrag har jeg "Helterejsen og Balancekunsten" - om hvordan vi reagerer på og håndterer
forandringer i vores liv. Eller " Det store spring - om at turde forandringen" - om min egen baggrund
for at tage springet fra 30 år i finanssektoren til at blive selvstændig, tankerne bag og motivationen for
beslutningen om at blive mastercoach. Ja, og hvad er en mastercoach?
Læs mere på min hjemmeside www.ingerpetri.dk eller kontakt mig på mobil 61760657 eller
på kontakt@ingerpetri.dk

Tandplejehuset v/Dorthe Moa. Nykøbing Sj.
Vi er et team, som bestræber os på at vores patienter går hjem med et smil på læberne. Vi er en
alsidig klinik, der rummer alle former for behandlinger.
Vi har rigtig gode erfaringer med behandlingen af tandlægeskræk, både hos børn og voksne. Alle vores
patienter bliver behandlet med stor respekt for deres behov og individualitet. Derfor gør vi også meget
for at deltage i kurser og videreuddanne os.
Vi kan kontaktes på tlf. 59 91 02 21 eller mail tandplejerhuset@mail.dk
www.tandpleje-huset.dk
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