Erhvervsrådsportræt

Formålet er at udvikle det lokale erhvervsliv
”Jeg kan bidrage med nogle input til, hvordan en virksomhed når frem til en helhedsløsning for en grafisk
identitet, hvor alle elementer i virksomhedens strategi er indarbejdet. Og så kan jeg komme med nogle gode
råd om markedsføring”.
Grafisk designer Karin Lykke Groth har i flere år haft sæde i Odsherred Erhvervsråds vækstudvalg, der rådgiver virksomheder og personer med særlige ideer eller vækstpotentiale. Her trækker hun på den erfaring, hun
har via sit firma Lykke Grafisk Design, der i mange år havde til huse i Odsherred og i dag drives fra Fjordhuset
i Holbæk.
Det var i 1995 hun etablerede virksomheden, som gradvist har udviklet sig i takt med kundekreds og opgaver.
Hun har stadig mange kunder i Nordvestsjælland, men efterhånden har Lykke Grafisk Design også opgaver
især i Københavns-området.
Og Karin Lykke Groth ser sit arbejde i Vækstudvalget som en langsigtet investering for hele Odsherred, så hun
og alle andre virksomheder også har noget at leve af om mange år:
”Jeg er med i Vækstudvalget for at sikre en udvikling og professionalisering af det lokale erhvervsliv - det er
den mest enkle forklaring. Det er jo det, vi alle skal leve af i fremtiden”.
Men det er ikke kun i Vækstudvalget, Karin Lykke Groth hjælper andre på vej. I Lykke Grafisk Design guider
hun indimellem en kunde på rette kurs, når der er brug for det:
”Jeg får kunder, der faktisk ikke er helt klar over, hvad de vil med deres virksomhed og derfor heller ikke er
klar til at få lavet et logo eller en sammenhængende grafisk identitet endnu. Jeg foreslår dem i stedet, at de
søger vejledning i erhvervsrådet for at komme rigtigt i gang. Så kan de komme tilbage til mig, når de klar”,
forklarer Karin Lykke Groth, der får tre år siden også besluttede sig for at hjælp en ung mand på vej: Mads
Jacob Slivsgaard blev ansat som mediegrafikerelev i Lykke Grafisk Design og er snart færdig med sin uddannelse som grafiker.
Grafikeren Karin Lykke Groth har gradvist modnet sin egen virksomhed, og nu bruger hun en del af sin arbejdstid på at hjælpe andre godt i gang via Vækstudvalget.
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