
 

 

Erhverv Aarhus strategi 2020-2023 
Strategien for 2020-2023 introducerer en ny mission og vision, opdaterede værdier, 
opdaterede fokusområder med særskilt holdningspapir og et nyt pay-off. Strategien 
skitserer også målsætninger i perioden i forhold til erhvervspolitisk indflydelse, 
medlemsstigning- og tilfredshed, arrangementsprofil og kommunikation. 
 
Mission 
Erhverv Aarhus har siden 1862 været en politisk uafhængig, medlemsfinansieret 
interesseorganisation, som arbejder for et attraktivt erhvervsklima i Aarhusregionen.  
Vores arbejde tager afsæt i følgende mission: 
 
Erhverv Aarhus er den foretrukne uafhængige interesseorganisation og dialogpartner om 
udviklingen inden for erhverv, kultur og uddannelse i Aarhusregionen. Vi varetager det brede 
erhvervslivs behov lokalt, i Aarhusregionen og på nationalt plan samt skaber stærke 
relationer via netværk og vidensdeling. 
 
Vision 
Erhverv Aarhus skaber Danmarks mest attraktive erhvervsklima i Aarhusregionen. 
 
Fundamentet 
Medlemsvirksomhederne udgør fundamentet i Erhverv Aarhus, mens fokusområderne 
definerer indsatserne inden for politisk interessevaretagelse og netværk. Erhverv Aarhus er 
til for medlemmerne og tilbyder indflydelse, netværk og viden. 
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Værdier 
Erhverv Aarhus har fire værdier, som er styrende for måden, vi agerer og kommunikerer på: 

• Fremsynede 
• Innovative 
• Proaktive 
• Ordentlige 

 
Nyt pay-off: INDFLYDELSE, NETVÆRK & VIDEN 
Med afsæt i det skitserede fundament opdaterer Erhverv Aarhus sit pay-off til også at 
fokusere på netværk og viden. Det nye pay-off INDFLYDELSE, NETVÆRK & VIDEN erstatter 
’Erhvervslivets uafhængige stemme’.  
 
 
De fem fokusområder  
Med afsæt i erhvervslivets behov har Erhverv Aarhus identificeret fem fokusområder, hvor 
Forretning & Verdensmål tilføjes i 2020. Fokusområderne er retningsgivende for Erhverv 
Aarhus’ aktiviteter og erhvervspolitiske indsats. Der er direkte deltagelse fra Erhverv 
Aarhus’ bestyrelsesmedlemmer i de fem fokusområder. Fokusområdernes mærkesager 
og indsatser bliver beskrevet i et særskilt holdningspapir. 
 

• Udvikling & Infrastruktur 
• Internationalisering 
• Uddannelse, Innovation & Iværksætteri 
• Kultur & Sport 
• Forretning & Verdensmål 

 
 
Målsætninger 2020-2023 
Erhverv Aarhus vil prioritere følgende indsatser og målsætninger:  
 

• Stærkere erhvervspolitisk indflydelse 
• Medlemsstigning 
• Stigende medlemsengagement- og tilfredshed 
• Forstærket arrangementsprofil 
• Mere markant profil via forstærket kommunikationsindsats 

 
 
 


