
 

c/o Frederikssund Golfklub 
Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 

TAK FOR SIDST 
FREDERIKSSUND ERHVERVSNETVÆRK DEN 24. SEPTEMBER 2021  

Virksomhedspræsentation af Usafe og   
Dagens debat om kunde-målgrupper 

Tak til alle for et rigtig godt møde, hvor Joan fortalte 
om Usafe og den udvikling, både hun og firmaet har 
gennemgået i den seneste 4 år – og vi fik også lige et 
smugkik ind i fremtiden på nogle af kommende ideer, 
hun overvejer. Virksomhedens udvikling har også stil-
let krav til hende som leder, og det var interessant 
også at høre hendes overvejelser omkring bl.a. dét at 
passe godt på sine medarbejdere, for nu er firmaet så 
stort og omfattende, at hun ikke kan undvære dem.  

Spørgsmålene til hende omkring især arbejdsmiljø-
krav var mange – og det var helt tydeligt, at Joan vir-
kelig er specialist på sit felt, og hun delte mange guld-
korn med os. 

Så satte vi fokus på kundegrupper – og der var gode 
debatter i alle grupperne.  Faktisk gik det så godt, at vi 
ikke rigtigt nåede at blive færdige! Nogle har skarp 
fokus på deres kundegrupper – men for rigtig mange 
er det et lidt luftigt begreb i retning af ALLE. Hvordan 
vi finder ”den rigtige” målgruppe og ”den rigtige”  
platform at nå dem på, er for mange i gruppen base-
ret på erfaring og netværk.  
 
 

For at give jer mulighed for at arbejde videre, har vi 
besluttet at tage emnet igen på det næste møde! 

Meget apropos fortalte Tonny, at Sjællandske Medier 
igen i år er værter ved lokale arrangementer med fo-
kus på markedsføring. Se mere om det på vedlagte 
billede af invitationen. 

De bedste hilsner fra  

Jørgen, Michael, Betina og Dorthe 

 
Datoer & emner for efterårssæsonen 2021 

29. oktober  
- Kunde-målgrupper. Oplæg og gruppedrøftelser. 

26. november  
- Emne-ideer, evaluering og afslutning på året. 

Inviter meget gerne gæster 

Du er meget velkommen selv at invitere gæster med 
på vores netværksmøder, og en gæst kan altid deltage 
gratis på ét møde. Når du og gæsten er blevet enige 
om, hvilket møde han/hun deltager på, sender du blot 
dato og gæstens kontaktoplysninger til Jørgen 
(frederikssund.erhvervsnetvark@gmail.com), så han 
kan bestille forplejning m.v. 

 


