Hors ens Ins pire 2017

Se nyheds brevet online her

Kom til Horsens INSPIRE og vær med til at hylde vores
lokale erhvervsliv
Sæt kryds i kalenderen den 16. november! Her lancerer vi Horsens INSPIRE - et helt nyt awardshow, hvor vi sammen
hylder dem, der gør en forskel i Horsens' erhvervsliv. Og som gør det så godt, at de kan inspirere andre.
Kom med til en festlig og fornøjelig aften i det nye Insero Atrium. For kun 475 kr. får du et brag af en aften med:
underholdning
lækker mad og drikke
mulighed for networking
og så selvfølgelig prisuddeling.
TILMELD DIG HER

I løbet af aftenen uddeler vi fire priser. Alle kan indstille kandidater til priserne og dermed være med til at bestemme,
hvem der skal vinde:
Iværksætter prisen - tildeles en lokal iværksættervirksomhed, som er max fem år. Virksomheden skal have været
igennem en sund udvikling og have potentiale til mere.
Match for fremtiden - tildeles en virksomhed som tager særligt ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft
gennem arbejde med studerende, herunder også lærlinge, praktikanter eller elever.
Inspire prisen - tildeles en person, virksomhed eller organisation, som har gjort en ekstraordinær indsats til gavn for
det lokale erhvervsliv.
Årets Butik - her er det kunderne, der bestemmer!

Sådan udvæ lges vinderne af de enkelte priser:
Iværksætterprisen og Match for fremtiden afgøres ved, at en jury udvælger tre finalister blandt de indstillede
kandidater. De tre finalister præsenteres til awardshowet. Herefter afgør gæsterne via en SMS-afstemning,
hvem der vinder prisen.
Inspireprisen afgøres og uddeles af en jury.
Årets Butik afgøres ved afstemning. Butikskunder i Horsens kan stemme fra den 12. oktober til 4. november
2017 og vinderen offentliggøres til Horsens INSPIRE.
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