
For femte gang på lige så mange år uddeler Vordingborg 
Erhvervsforening – i samarbejde med Lollands Bank, 
Møns Bank, Nordea, Vordingborg Erhverv A/S og 
Vordingborg Kommune – årets store erhvervspris.

I anledning af jubilæet har vi i år den store fornøjelse i tillæg 
at præsentere en nyskabelse i form af uddelingen af to 
helt nye priser – ”Årets Mikrovirksomhed” og en særlig 
”Overraskelsespris”. 

Alle kan indstille virksomheder til Erhvervsprisen og til Årets 
Mikrovirksomhed. For begge prisers vedkommende, skal du 
begrunde din indstilling, og indstillingen skal være os i hænde 
senest den 1. oktober 2015. 
Husk at skrive hvilken pris der indstilles til! 

Indstillinger kan indsendes pr. brev til 
Vordingborg Erhvervsforening, 
mrk. Erhvervsprisen 2015,
Marienbergvej 132, 4760 Vordingborg, 
eller per e-mail til ll@vordingborgerhverv.dk.

Erhvervsprisen – og en check på 50.000 kr. fra de seks sponso-
rer – vil blive tildelt en virksomhed i Vordingborg kommune, der 
i årets løb har udmærket sig gennem f.eks. en særlig indsats for 
erhvervsudviklingen i Vordingborg kommune; økonomisk vækst; 
skabelse af arbejdspladser; særlige tiltag over for medarbejdere; 
innovation; eller internationalisering.

Prisen som Årets Mikrovirksomhed – og en check på 10.000 kr. 
sponsoreret af Vordingborg Kommune – kan gå til enhver virk-
somhed i kommunen med 1-3 ansatte. Rammerne er altså brede 
ift. hvordan man kan gøre sig fortjent til anerkendelse.

Tidligere vindere af Erhvervsprisen
• 2014: Vordingborg Køkkenet A/S

• 2013: Palle Knudsen Kunststoffabrik ApS

• 2012: Pribo Huset ApS

• 2011: Bisca A/S 

HVEM KAN DU INDSTILLE 
TIL ERHVERVSPRISERNE?

MØD ÅRETS GÆSTETALER: SØREN EJLERSEN

HVEM SKAL HAVE 
ERHVERVSPRISEN 2015?

Årets prisuddeling finder sted på Hotel Præstekilde Møn, som netop er genåbnet efter en 
omfattende renovering under de nye ejere, og som nu ledes af de tidligere indehavere af 
Restaurant GourmetGaarden i Stege, Lina Mather og Henrik Bajer.

Det er med stor fornøjelse, at vi nu kan annoncere, at Mønboen Søren Ejlersen denne 
aften gæster sin hjemegn og holder et indlæg om hans spændende historie.

Søren er en af Danmarks mest markante iværksættere, og har været med til at skabe en 
virksomhed med et helt unikt brand. Han er nemlig medstifter og medejer af Aarstiderne 
A/S – en kæmpe succes, der bliver større og større. I tillæg er Søren også forfatter eller 
medforfatter til adskillige kogebøger, og har ligeledes stiftet et forlag.

Kom og hør Søren tale om innovation og forretningsudvikling, der skaber arbejdspladser 
og sundhed på en socialt ansvarlig måde, herunder hans planer om at bygge en række 
mikrovirksomheder op til mellemstore virksomheder.

Arrangementet, som også inkluderer en lækker 3-retters festmenu med drikkevarer, er 
åbent for alle interesserede. For medlemmer af Vordingborg Erhvervsforening er prisen 
250 kr., mens prisen for ikke-medlemmer er 500 kr. Læs mere om tilmelding og tilmel-
dingsfrist på www.vordingborgerhvervsforening.dk.

ALLE 
kan foreslå 
kandidater 
til prisen!


