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Kæ re Modtager
I årets sidste nyhedsbrev har vi glæden af at fremhæve 21 vækstdrivere i Fredericia
Kommune, som netop er kåret som Børsens gazeller 2017. 8 er nye gazeller kåret for
første gang, og de resterende har præsteret at fastholde den flotte vækstrate og kåret
for 2. eller 3. gang.
STORT tillykke til:
Amstrup Skilte - Alument - By Mureren - Dansk Svejse og Rørmontage Vest - Hansen El
- Jacon Biler - Jensen Træ - Jensen Træ Ejendomme - KB Autoservice - Landsoldatens
Transport - Lolex - Mammen Cheese - Process Engineering - Quorning Boats Selskabet af 20.12.2012 - Ser Hegn - Skafte - Skousen Husholdningsmaskiner,
Fredericia - Temashop - Tømrermestre Gerdes & Ørskov - Zipp Systems.
Børsen kårer årligt Danmarks hurtigst voksende virksomheder i alle landsdele –
virksomheder der er med til at skabe jobs, vækst og optimisme i dansk erhvervsliv.
Læs mere om gazellekriterierne her.
Vækstdrive er også på agendaen, når vi samler erhvervslivet til Nytårskur 2018
(særskilt invitation følger) og kårer vinderen af Business Fredericias Erhvervspris for
2017.
På gensyn,
Business Fredericia

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.

Netværksmøde i Leadership Fredericia – autentisk
ledelse
24. januar kl. 7.00-10.00. Leadership Fredericia er det lokale
direktørnetværk, som Business Fredericia står bag. På dette

netværksmøde sættes der fokus på ledelsesbegrebet Autentisk
Ledelse herunder betydningen og mulighederne ved at udøve et
autentisk lederskab. Læs mere her.

Salgskursus - få flere nye kunder
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.

Go' Morgen med Business Fredericia - sådan får du
aktiv penge i din virksomhed
6. februar kl. 7.45-9.15. På dagens morgenmøde vil Thomas
Egedgaard, ejer af Virksomhedsbørsen, fortælle om muligheder og
processer ved søgning af investorer. Der er også tid til at networke
med de andre deltagere. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER
Europas største jobmesse i Holland
Messen afholdes 10.-11. februar 2018 med ca. 2.500 deltagere. 61% af de besøgende
på sidste messe havde en videregående uddannelse. En oplagt mulighed hvis din
virksomheds medarbejdersøgning også sigter mod udlandet. Via WorkLiveStay og
Trekantområdet har du mulighed for at profilere din virksomhed og forhåbentlig få gode
ansøgere til dine jobopslag med eller uden fysisk deltagelse på messen. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
A. Enggaard

Kommunikation

Just2fly

Restaurant Ti Trin Ned

Zantio

Du finder en samlet medlemsoversigt her - den er nyttig, når du f.eks. skal
finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører...
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