
OPSLAG
Eksempel på profilopslag

VI GØR DET LETTERE AT DRIVE VIRKSOMHED
Vores fornemmeste opgave er at gøre det let for dig at starte, drive og 
udvikle din virksomhed.

Business Esbjerg er sat i verden for at skabe vækst og udvikling i virksom-
heder beliggende i Esbjerg og Fanø kommune.

DRØMMER DU OM AT BLIVE IVÆRKSÆTTER?
På vores stand kan du komme og høre mere om at starte egen virksomhed. 

Hos Business Esbjerg vejleder vi ca. 300 iværksættere årligt. Alle med en 
drøm om en fremtid som selvstændig inden for stort set alle brancher.

Hos os får du hjælp af konsulenter, som møder dig lige præcis der, hvor du er.

Uanset hvor langt du er med din ide og din virksomhed, så er der hjælp og 
vejledning at hente – uvildig og ganske gratis.

Vi tilbyder bl.a. følgende:
• sparring
• klippekort til vores rådgivernetværk
•  skrivebord i vores iværksætterhus Start-up Esbjerg til 

 iværksætterpris
• iværksætterkursus 4 gange om året
• mentor
• arrangementer og kurser

Se meget mere på businessesbjerg.com

DO YOU DREAM ABOUT BECOMING AN ENTREPRENEUR?
Our most important task is to make it easy for you to start, run and develop your 
business.

At Business Esbjerg we guide approx. 300 entrepreneurs annually.  Entrepreneurs 
with a dream of a future as self-employed in all kind of industries.

So no matter how far you are with your idea and your business there is help and 
guidance to get – free of charge.

Just contact us and we’ll help you further.

KONTAKTOPLYSNINGER
Esbjerg Erhvervsudvikling 
Niels Bohrs Vej 6 
6700 Esbjerg

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
I erhvervsafdelingen: 6/6

LOKATIONER
Esbjerg

Business Esbjerg

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

– Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT og Design

Social og Sundhed

Miljø

FÅ HJÆLP  
TIL DET FØRSTE 
SKRIDT
– og de mange næste...

Professionel rådgivning og sparring til iværksættere og 
virksomheder i Esbjerg og Fanø kommuner.

BESØG OS  
PÅ STAND

31
40
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Logo
Fremsende som ai-, eps- 
eller PDF-fil.  
Vektoriseret fil og i 
CMYK-udgave.  
Forefindes der ikke en 
vektoriseret udgave, 
fremsendes jpg-fil i en 
opløsning på 300 ppi og 
min. bredde på 4,5 cm.

Firmanavn
Firmaets navn. 
Udfyldes på næste side.

Firmatekst
Tekst omkring virksomheden.  
Maksimum 1.400 anslag (inkl. mellemrum)
I dette eksempel er der ca. 1.000 anslag.
Udfyldes på næste side.

Engelsk resumé-tekst 
Resumé-tekst omkring virksomheden på 
engelsk (i tilfælde af at hovedteksten er en-
gelsk, opfordrer vi til at denne er på dansk). 
Maksimum 1.000 anslag (inkl. mellemrum). 
I dette eksempel er der ca. 700 anslag.
Udfyldes på næste side.

Muligheder
Information om disse  
punkter udfyldes og frem-
sendes (side 3):
· Studiejob
· Projektsamarbejde
· Praktik
· Hovedopgave
· Ophold i udlandet
· Trainee-forløb
· Fuldtidsjob

Fagområde
Information om disse  
punkter og underpunkter 
udfyldes og fremsendes 
(side 3):
·  Salg, Marketing,  
Administration,  
Økonomi & HR

·  Håndværk,  
Bygge & Anlæg

·  Offshore, 
Teknik & Ingeniør

· IT og Design
· Social og Sundhed
· Miljø

Firmainfo
· Kontaktoplysninger
· Ansatte i DK/globalt
· Lokationer
Udfyldes på næste side.

PROFILSIDE
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Muligheder
Information om disse punkter udfyldes med enten 
“Ja” eller “Nej”

Ja = muligheden foreligger i virksomheden
Nej = muligheden foreligger IKKE i virksomheden

Fagområder
Information om disse punkter udfyldes med enten  
“Ja” eller “Nej”. 

Ja = fagområdet anvendes af virksomheden
Nej = fagområdet anvendes IKKE af virksomheden

MULIGHEDER & FAGOMRÅDER

Ja Nej

Salg, Marketing, Administration,  
Økonomi & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT og Design

Social og Sundhed

Miljø

Ja Nej

Studiejob

Projektsamarbejde

Praktik

Hovedopgave

Ophold i udlandet

Trainee-forløb

Fuldtidsjob



Din grafiske identitet er et spejl af virksomhedens værdier og visioner.
Vi hjælper dig med ét samlet grafisk udtryk, der sætter prikken over i’et. 

Se mere på www.grafiskadlibitum.dk

Vi brænder for at lave 

godt grafisk håndværk,

der skaber værdi

Identitet Grafisk design Produkter

Webdesign Sociale medier Rådgivning

Firmaannonce
Str. 148×210 mm (b×h). OBS – lav margin på 12 mm i 
venstre side og 5 mm på de tre andre sider. Hold tekst 
og vigtige elementer indenfor denne margin. 
Leveres som trykklar PDF med 5 mm beskæring  
og skæremærker.

Opsætning af annonce   
AD Libitum – grafisk bureau tilbyder opsætning af  
annonce (kr. 850,- ekskl. moms, ved indlevering af 
tekst, billeder og logo inkl. 1  korrektur).  
Kontakt Christina på tlf. 61 36 16 26 eller  
cm@grafiskadlibitum.dk

PROFILANNONCE

https://www.grafiskadlibitum.dk


Materialet skal indsendes til  
Christina S. L. Møller – cm@grafiskadlibitum.dk,  

som varetager samtlige grafiske opgaver  
i forbindelse med Karrieremesse Esbjerg.

TJEK-LISTE
Så er du sikker på, at du har husket det hele.

Logo – ai-, eps-eller PDF-fil.  
Vektoriseret fil og i CMYK-udgave.

Profiltekst

Muligheder og fagområder udfyldt

Annonce – str. 148×210 mm  
(se specifikationer på forrige side)

mailto:cm%40grafiskadlibitum.dk?subject=%5Bvirksomhedsnavn%5D%20-%20materiale%20til%20Karrieremesse%20Esbjerg%20
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