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18/12

Tæt dialog omkring indkøb og udbud i Fredericia
Business Fredericia, Håndværkerforeningen og Kommunen opretter et fælles forum med
inddragelse af et bredt udvalg af lokale håndværkere med ønske om at fastholde fokus på
området via løbende dialogmøder for at sikre en professionel og lokal samhandel. Første
dialogmøde afholdes midt i januar hos Business Fredericia.

18/12

Øldåse-firma udvider for millioner og skaber nye jobs
Rexam Beverage Can på Vejlbyvej 29, der fremstiller dåser til øl og læskedrikke, udvider
deres produktionsanlæg i Fredericia og skaber 35 nye jobs. Læs mere her.

3/12

Biltema åbner stor butik i Fredericia
Biltema har fundet den helt rigtige grund på Vejlevej, hvor de forventer at åbne en ny stor
butik om et års tid. Det giver bl.a. 25-30 arbejdspladser. Læs mere her.

2/12

Hurtigere behandling af byggesager i Fredericia
Virksomheder kan nu se frem til kortere sagsbehandlingstid i Fredericia Kommune. Kristian
Bendix Drejer, Direktør i Business Fredericia, er begejstret for udviklingen, da en smidig
proces gavner både eksisterende virksomheder men også øger mulighederne for at trække
nye virksomheder til Fredericia. Læs mere her.

30/11

12 gazeller i Fredericia
Stort tillykke til de 12 vækstdrivere i Fredericia Kommune, som Børsen har kåret som gazeller
2015. Læs mere her. Der er en generel positiv udvikling i det lokale erhvervsliv, viser en ny
analyse foretaget af Spar Nord Fredericia blandt ca. 2.000 virksomheder, læs mere side 31
her.

22/11

ALL NRG Group åbner ny afdeling i Fredericia
Business Fredericia arbejder hårdt for at gøre opmærksom på Fredericia som Danmarks
centrum og har hjulet flere udenbys virksomheder til byen - senest All Energy. Læs mere her.

17/11

Merrild Kaffe flytter til Erritsø
Merrild Kaffe flytter efter årsskiftet sit danske hovedkvarter til Erritsø med sig følger 40
ansatte i detaildelen af Merrild Kaffe. Læs mere her.

16/11

Stor fremgang, Business Fredericia runder 500 medlemmer
Siden opstart den 1. maj 2015 er medlemsskaren vokset med 100 medlemmer, og vi har
netop rundet de 500 samlet set. Interessen afspejler sig i en kraftig stigning i henvendelser
og interesse fra virksomheder, der ønsker erhvervsservice og iværksætter-sparring.

4/11

Klar melding fra Topmødet - vi skal gribe muligheden nu!
På topmødet den 3. november blev der skabt en konstruktiv dialog om mulighederne for at
bringe Taulov Transportcenter op i europæisk klasse. Se video-reportagen her.

2/11

Fremtidens Fredericia
Den positive vinkel på Fredericia: Innovation, Vækst, Erhverv og Kreativ. Erhvervsdirektør
Kristian Bendix Drejer ser næsten uanede muligheder i DanmarkC, FredericiaC og
Fredericias udvikling i det hele taget. Læs mere her og de spændende artikler i hele udgaven
her.
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2/11

Trefor værdipulje belønner de gode ideer
Frem med de gode ideer og få del i TREFORs Værdipulje, når der uddeles op til fem millioner
kr. til de gode idéer og iværksætteri, der skaber værdi i Trekantområdet. Om idéen er stor
eller lille er ikke afgørende, blot den er med til at gøre Trekantområdet endnu mere attraktiv.
Læs mere her.

28/10

Succesfuldt arrangement om: Øget samarbejde med Fredericia Kommune
Ca. 60 interesserede deltagere var den 27. oktober til gå-hjem-møde hos Business
Fredericia, hvor bl.a. kommunalt udbud og indkøb var et tema. Området er centralt, og vi
ønsker at fastholde fokus på området for at sikre en professionel og lokal samhandel.

19/10

Stor interesse for at bo i det nye kanal-område ved havnen i Fredericia
Listen er udvidet voldsomt, og 1000 er nu skrevet op på kanalbyens boligliste. Læs mere her.

1/10

Statslige arbejdspladser til Fredericia
Fredericia får 40 arbejdspladser fra BaneDanmark og syv fra Energinet.dk. Læs mere her.

24/9

Business Fredericia stifter ny Erhvervspris
Hvem skal have Business Fredericia´s Erhvervspris 2015? Læs mere om Erhvervsprisen
2015 her.

24/9

Resultater fra årets Iværksætterundersøgelse 2015
Undersøgelsen tager temperaturen på iværksætterklimaet og afdækker forskydninger og
udviklinger siden sidste år. Få indblik i resultaterne her.

18/9

Energinet.dk bygger til for 55 mio. i Fredericia
Til sommer skal et byggeri på 3500 kvadratmeter i tre etager stå klar som nabo til
Energinet.dk´s nuværende hovedkvarter Tonne Kjærs Vej og Hougstedgårsdsvej i Erritsø.
Læs mere her.

14/9

100 nye postjob på vej
100 nye job lander i Fredericia inden for kort tid. Det forudser chef for PostNord Danmark.
Læs mere her.

7/9

Iværksætterduo rejser til ny destination - fra Vejen til Fredericia
Hele holdet bag Momenti i fuld gang med at klargøre deres nye domicil på Søndermarksvej
212 i Fredericia. 450 m2 showroom fylder meget og tingene er så småt ved at komme på
plads. Læs mere om iværksætterduoen her.

4/9

Taulov Transportcenter får første lejer i det nye multimodale transport- og
logistikcenter
Fredag den 4. september tog Fredericia Kommune og ADP A/S det første spadestik til det
første byggeri i Danmarks nye Multimodale Transport- og Logistikcenter (DMTC), som ligger i
forbindelse med Taulov Transportcenter. Læs mere her.

3/9

Fredericia er årets jyske højdespringer i erhvervsklimaundersøgelsen 2015
Fredericia buldrer frem og er hoppet 41 pladser op ad listen i DI's
Erhvervsklimaundersøgelse. Fra nr. 78 i 2014 til nr. 37 i år.
Læs mere her. Læs eller download undersøgelsen her.

2/9

Saxo Privatbank udvider i Fredericia
Saxo Privatbank udvider igen i år sin forretning.
Denne gang er det administrationen, der udvides i Fredericia med 40 medarbejdere til
efteråret. I den anledning flytter hovedkontoret også til nye lokaler i byen. Læs mere her.
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28/8

USA’s ambassadør besøger Fredericia-succeser
Business Fredericia tog imod Amabassadøren og følgeskab efter den første del af
rundvisningen.
Kristian B. Drejer havde arrangeret et møde med lokale erhvervsfolk. Her var et af emnerne
øget samarbejde med USA og amerikanske virksomheder. Blandt deltagerne er ADP,
Process Engineering og Monjasa. Læs mere her.
Foto: Besøg hos Business Fredericia

21/8

Iværksætterundersøgelsen 2015
Dansk Iværksætterforening gennemfører lige nu iværksætterundersøgelsen 2015, som
benyttes til at sætte fokus på iværksætteres vilkår i Danmark. Er du iværksætter eller kender
en, så brug 5 minutter og deltag inden den 21. september 2015.
Læs mere og deltag her.

13/8

Blue Water investerer 120 mio. kr. i Taulov
Som følge af øget vækst hos transport- og logistikfirmaet Blue Water Shipping, har
virksomheden valgt at investere i en ny 12.300 kvm godsterminal samt 1.800 kvm kontor ved
Taulov i Fredericia. Læs mere her.

11/8

Fredericia tager førerposition i industriopsving i Trekantsområdet
Der er fremgang i beskæftigelsen i industrien i Trekantsområdet, viser tal fra Danmarks
Statistik. Læs mere her.

10/8

Fribilletter til byggemessen Nordbau 2015
Besøg den nordtyske byggemesse NordBau den 9.-13. september i Holstenhallen
Neumünster. Danmarks Handelskontor i Hamborg uddeler et begrænset antal fribilletter til
interesserede virksomheder. Læs mere her.

17/7

Deltag gratis i projektet Bæredygtighed hos SMV’er
Deltag i et spændende nyt projekt og få viden og kompetencer til at arbejde med
bæredygtighed som forretningsdisciplin. Vil du vide mere, så læs om forløbet, tilmelding,
partnere m.m. her.

19/6

Flexjob i Vækst
Flexjobbere giver vækst til Fredericia´s industri. Initiativet giver virksomhederne adgang til en
fleksibel men kvalificeret arbejdskraft. Vil du vide mere, så kontakt Flexjob.nu
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