Se nyheds brevet online her

Nyhedsbrev nr. 10 | 2017

Kæ re Modtager
Det magiske måltal for 2017 er nået, og vi har rundet 650 medlemmer. Vi glæder os
over erhvervslivets store opbakning til vores fælles erhvervsorganisation, Business
Fredericia og tilknyttede foreninger. Det giver virksomhederne mulighed for at blive hørt
og få den erhvervsservice, som de har brug for. Vi vil fortsætte med at skabe
rammerne for at dyrke det lokale erhvervsnetværk i forskellige sammenhænge og
arbejder bl.a. på en spændende arrangementskalender for 2018. Du kan se vores
medlemmer her.

ARRANGEMENTER
Få inspiration og mulighed for at netværke med andre erhvervsfolk til vores
arrangementer. Her er de nyeste i vores kalender. Hold dig ajour på Facebook, LinkedIn
eller www.businessfredericia.dk, hvor du også tilmelder dig.

Go' Morgen med Business Fredericia - åbent tema
5. december kl. 7.45-9.15. På årets sidste morgenmøde er
ordet frit til at lufte emner eller fokusområder, som man sidder
med i sin virksomhed. Så tag en udfordring med, bring den i spil og
få input fra deltagerne, når vi mødes til erhvervsnetworking. Læs
mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
15. december kl. 8.00-16.00. Temaet er: Samspil mellem
årshjul og dagsorden til bestyrelsesmødet. Netværket er for
erhvervsfolk, der allerede arbejder professionelt i virksomheders
bestyrelser eller advisory boards. Læs mere her.

Netværksmøde i Leadership Fredericia –
situationsbestemt ledelse
20. december kl. 7.00-10.00. Leadership Fredericia er det
lokale direktørnetværk, som Business Fredericia står bag. På dette
netværksmøde sættes der fokus på en ledelsesform, der sigter

mod at øge medarbejdernes engagement og præstationer gennem
effektiv og fleksibel ledelse. Emnet er særligt relevant nu, hvor
mange virksomheder har 'skåret fedtet væk' og skal få det
maksimale ud af de ressourcer, der er til rådighed. Læs mere her.

Salgskursus - få flere nye kunder (nye datoer)
29. januar kl. 8.30-16.00. Ønsker du flere nye kunder? Kunne du
tænke dig for alvor at sælge igennem til dine eksisterende kunder
og booste dit mersalg? Og vil du gerne sælge lidt dyrere og tjene
lidt mere? Så kom med til et 3-dags salgskursus og få viden, vilje
og vitaminer til at opnå større salg i din virksomhed. Læs mere her.

Nytårskur - torsdag den 25. januar 2018 (ny dato)
Seperat invitation udsendes ganske snart. Bemærk den nye dato
og sæt allerede nu kryds i kalenderen...
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Endnu en virksomhed ser perspektiver ved at etablere sig i vores kommune. Den
geografiske placering i Fredericia er attraktiv i forhold til både DLG's nationale og
internationale aktiviteter. Allerede i 2018 flytter virksomheden de første afdelinger til
byen i midlertidige lokaler, og i 2020 står det nye domicil-byggeri indflytningsklar og skal
huse 300 ansatte. Læs mere her og på www.dlg.dk.

Nyt eksportnetværk
Målgruppen er SMV virksomheder i trekantområdet, som har mål om at øge eller
fastholde deres eksisterende eksportandel. Netværket skal være med til at
videreudvikle medlemmernes kompetencer indenfor internationalt salg og marketing.
Vidensdeling og sparring skal sikre en mere succesfuld eksportindsats. Læs mere her.

Fredericia bliver procesindustriens hovedstad
EUC Lillebælt er udpeget til videnscenter og skal være med til at sikre, at fremtidens
faglærte kan håndtere den hastige teknologiske udvikling. Her skal de
procesteknologiske kompetencer samles inden for erhvervsuddannelser som er
målrettet procesoperatør, industrioperatør, mejerist- og lageruddannelsen. Det er ikke
kun de mange procesteknologiske virksomheder, der får glæde af det nye videncenter,
men også lager- og logistikvirksomheder, smede- og håndværkere, der arbejder med
montage og vedligehold. Læs mere her.

MOVE 2018 – ny fagmesse for transport- og
logistikbranchen

Den 2.-3. maj 2018 byder MESSE C til premiere på MOVE, en ny fagmesse for
transport- og logistikbranchen.
Messen arrangeres i samarbejde med Trekantområdet Danmark, erhvervskontorerne i
de syv medlemskommuner og en messekomite bestående af fagligt stærke fyrtårne i
branchen. MOVE er etableret som et samlingssted for nysgerrige individer,
virksomheder og organisationer med interesse for morgendagens behov for at flytte
varer, mennesker og forretning.
MOVE bliver et krydsfelt for meninger og muligheder – viden, kompetence og karriere kort sagt et epicenter for morgendagens konkurrencekraft. Alle med interesse i
fremtidens transport- og logistikløsninger vil være at finde på MOVE, enten som
udstiller eller som besøgende. Med under seks måneder til kickoff er forberedelserne
længe igangsat. Salg af messestande på udstillerarealet er godt i gang, og der
arbejdes med sammensætningen at et skarpt og ambitiøst konferenceprogram, der
giver viden og værktøjer, som vil række langt ind i fremtiden. Fremtiden tilhører
som bekendt dem, der tror på den, Let´s MOVE! www.move2018.dk
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Du finder en samlet medlemsoversigt her - den er nyttig, når du f.eks. skal
finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører...
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