
GODE RÅD: 46-årige 
Mette Dahl Juel-
ner giver fra denne 
udgave »Gode Råd« 
til læserne om bl.a. 
forretningsudvik-
ling, kommunika-
tion og markedsfø-
ring.

Af Palle Høj

Mette Dahl Juelner er ny 
skribent med »Gode Råd« i 
Erhverv Nordsjælland. Hun 
er tidligere projekt- og ud-
viklingschef hos erhvervs-
organisationen Vækst & 
Viden i Helsingør, men har 
siden årsskiftet være selv-
stændig med virksomheden 
BizBuddy, der har forret-
ningsudvikling og særlig 
rådgivning inden for salg, 
kommunikation, service og 
markedsføring for små og 
mellemstore virksomheder 
som speciale.

- Det passer mig godt at stå 
i kulissen og hjælpe både 
firmaer, mennesker og pro-
dukter frem på scenen, siger 
Mette Dahl Juelner, 46 år.

Mere konkret omfatter 
indsatsen bl.a. rådgivning 
indenfor PR, kommunikati-
on og markedsføring samt 
udvikling af nye forret-
ningskoncepter.

Hun er uddannet markeds-
økonom og har en master-
grad i oplevelsesledelse, der 
også er suppleret med over-
bygning inden for journali-
stik og kommunikation.

-  Kernen i mit arbejde er 
at få virksomheder til at 
udnytte deres potentiale ud 
fra en forretningsmæssig 
vinkel. Jeg kan godt lide at 
skubbe lidt på, så tingene 
udvikler sig, siger Mette 
Dahl Juelner.

Selv har hun en flot er-
hvervskarriere, der bl.a. 
omfatter projekt- og udvik-
lingschef hos erhvervsorga-
nisationen Vækst & Viden i 
Helsingør 2009-2015, marke-
tingschef på TV2 i perioden 
2007-2009, chef hos Radio 
Mega fra 2003 til 2006, udvik-
lingschef hos den grafiske 
virksomhed Stibo 2001-2003 
og mediaplanlægger hos 
mediebureauet OMD 1995-
2001. Hun kunne være fort-
sat i samme karrierespor 
som marketingchef, men 
valgte at blive selvstændig 
med BizBuddy, der drives 
fra Holte, hvor hun også bor 
privat.

- Jeg kan godt lide at lede 
projekter, og det har jeg rig 
lejlighed til på den her måde. 
Jeg besøger virksomheder 
hver uge, og mange har i 
virkeligheden godt af, at der 
kommer et par friske øjne 

ude fra til at se på de mulig-
heder, der er - og få et bud på, 
hvordan de kan realiseres, 
siger Mette Dahl Juelner, 
der også har vejledt og fort-
sat vejleder etablerede orga-

nisationer og virksomheder, 
bl.a. Gladsaxe Kommune og 
Danish-Chinese Business 
Forum.

Læs mere på www.bizbud-
dy.dk
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Ny skribent i Erhverv 
Nordsjælland

 
 Foto: Allan Nørregaard

Bor man i de nordligste og vestligste dele af Nord-
sjælland, kan den daglige transport blive bety-
deligt dyrere i fremtiden, hvis man bruger rejse-
kortet. Prisen for en tur fra Helsingør til Køben-
havns Lufthavn vil stige fra 49 til 55 kroner, og en 
tur fra Hundested til lufthaven stiger 16 kroner 
til 65 kroner i myldretiden, hvis Trafikstyrelsen 
nye forslag til en reform af takstsystemet på Sjæl-
land bliver gennemført. 

Forslaget fra Trafikstyrelsen skal løse op for 
den forvirrende prisstruktur, som er fulgt med 
indførelsen af rejsekortet, og gennemføres forsla-
get betyder det, at en række eksisterende rabato-
rdninger vil forsvinde - blandt dem maksimum-
prisen på 49 kroner for en rejse i hovedstaden, 
hvis man kører med rejsekort eller klippekort. 
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85 nye job hos Biogen
Den amerikanske medicovirksomhed Biogen, 
som producerer sklerosemedicinen Tysabri på 
sin fabrik i Hillerød, står over for et gennembrud 
i behandlingen af Alzheimers, og kan have et læ-
gemiddel klar til godkendelse om fem år. Forvent-
ningerne er store til lægemidlet, som går under 
navnet Aducanumad og tilsyneladende kan for-
sinke udviklingen af Alzheimer.  Nyheden om, 
at det går godt med udviklingen af medicinen, 
fik da også Biogens aktier til at stige næsten 10 
procent, da det blev offentliggjort, og får nu også 
konsekvenser for Biogen i Hillerød, hvor der i dag 
arbejder næsten 600 mennesker. Biogen oplyser, 
at der skal ansættes yderligere 85 medarbejdere.
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Dyrere at rejse langt

Hjerterum til de gode oplevelserHjerterum til de gode oplevelserHjerterum til de gode oplevelser
Bybjerggaard

Dagsmøder på landet
Hold dit næste møde i afslappende hyggelige omgivelser. I får alt 
det nødvendige til et godt dagmøde; trådløst internet, projekter, 
fl ipover, gode konferencestole. Forplejningen er helt i top med 
gode, friske råvarer og altid hjemmebagt brød og kager.

Bybjerggård · Sundbylillevej 42 · 3600 Frederikssund · Tlf. 47 38 46 75
bybjerggaard@bybjerggaard.com · www.bybjerggaard.com

På gensyn i
Spar Nord Hillerød
Københavnsvej 31
Telefon 33 34 38 30
www.sparnord.dk

Har du også fået nok af uhøfl ig selv-
betjening? Så tal med en bank, der 
interesserer sig for din forretning 
og bliver glad, når du ringer. 

Hos os er der altid hul igennem til 
Hillerøds bedste erhvervsrådgivere.

Ring til os på telefon 33 34 38 30.
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”Indtast dit 16-cifrede
  kundenummer efterfulgt
  af tryk på fi rkant”

TØMRER- OG SNEDKERMESTER

Tlf. 4820 7777 • Fax 4820 7788

WWW.B-NIELSEN.DK

• Ny, om- og tilbygning
• Totalentrepriser
• Tag med op til 30 års garanti
• Eget snedkerværksted
• Fremstilling af døre og vinduer
• Salg og opstilling af køkkener
• Specialist i forsikringssager
• Forsikringsuddannet personale


