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Kæ re Modtager
Her får du en update af nyheder og vores mange spændende arrangementer,
bl.a. den kommende Multimodal Konference i marts. Vi håber at se dig.
God læselyst,
Business Fredericia

Succesfuld Nytårskur og
kåring af Erhvervsprisvinderen 2016

Over 400 deltagere fra erhvervslivet,
foreninger, byråd m.fl. var samlet til
Nytårskuren, og eftermiddagen emmede af
positive meldinger både i Borgmesterens
tilbageblik på 2016 og formanden for
Business Fredericia, Bent Jensens
tilfredshed over den samarbejdsånd og
udviklende tiltag, der viser sig i byen.
Fredericia Shipping blev hædret som vinder
af Business Fredericias Erhvervspris 2016.
Læs mere om begrundelsen bag valget af
vinderen 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.

Pitch aften for Startups - klar til crowdfunding?

30. januar kl. 16.30-19.00. Vær med når vi afholder Pitch aften for Startups i
Fredericia. Her får du de vigtigste tips og gode råd til at opnå succes med
crowdfunding. Der vil være modige og innovative Startups, der pitcher deres
kommende crowdfunding kampagner for at få feedback. Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia

7. februar kl. 7.45-9.15. Business Fredericia inviterer til årets første
morgenmøde hvor ordet vil være frit til at lufte emner eller fokusområder, som
man sidder med i sin virksomhed. Der vil også være tid til at netværke på kryds
og tværs, som vi plejer. Læs mere her.

Fremtidens 3D-print

7. februar kl. 7.30-14.15. Hvordan ser fremtiden ud inden for 3D-print? Kom
og få et kig ind i krystalkuglen med et besøg hos Teknologisk Institut og deres 3Dprint laboratorie i Århus. Her vil du se nogle af de muligheder som 3D-print giver
samt produktionsudstyr både til metal og plast print. Læs mere her.

En vej til vækst gennem eksportsamarbejde

9. februar kl. 14.00-17.00. Lær af erfaringerne med eksportsamarbejde og
mød andre virksomheder, der har arbejdet sammen for at øge eksporten. Gå
hjem med et nyt overblik over din virksomheds vækstpotentialer. Læs mere og
tilmeld dig her.

SEEDSTER - Iværksætter Boot Camp i Marbella,
Spanien

26. februar-5. marts 2017. Er du iværksætter og ønsker vækst i din
virksomhed? så har du mulighed for at netværke med 250 andre iværksættere og
møde nogle af Danmarks største iværksættere på SEEDSTER 2.0. Som medlem
af Business Fredericia får du 2.000 kr. i rabat, hvis du tilmelder dig via os. Læs

mere her.

Iværksætterkursus (6 hverdagsaftener)

2. marts-5. april kl. 17.30-20.30. Du bliver udstyret med de værktøjer, der er
vigtige i din opstartsfase – f.eks. redskaber og hjælp til din forretningsplan,
økonomi, lovgivning, salg og meget andet. Samtidig får du muligheden for at
møde og udveksle erfaringer med andre, der også går med iværksættertanker.
Læs mere her.

Norge som nyt eksportmarked

8. marts kl. 7.45-10.00. Kom og hør om dine muligheder i et skiftende marked
som underleverandør, når ambassaden i Oslo deler ud af sin viden om
markedet. Læs mere her.

Multimodal Konference

9. marts kl. 8.30-15.45. Konferencen sætter fokus på udnyttelsen af
samspillet mellem transportformerne i det trafikale knudepunkt ved Fredericia,
hvor havn, motorveje og jernbane mødes. Læs mere og tilmeld dig her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG
Står din virksomhed overfor en udfordring indenfor
globalisering og ønsker bud på løsninger?
SDU Kolding afholder Camp Get Closer: Tre intense dage i uge 12, hvor du som
virksomhed præsenterer en konkret og praktisk problemstilling, som studerende
indenfor bl.a. innovation, webdesign, erhvervsøkonomi, entreprenørskab,
kommunikation, branding, marketing, forretningsudvikling og design udarbejder
løsningsforslag til. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business
Fredericia
Audi Fredericia

Lidt Ekstra

RMG-Inspektion

D.E. Electronic

List Consult

Shipping.Dk

Fredericia Idrætsdaghøjskole

Me Mori

Thrane-Terapi

LedelsesAkademiet Lillebælt

Rikkeprikkes Fodpleje

Walk The Change

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

Klik her for at framelde dig vores nyheds brev

