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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

Ses vi til generalforsamling den 23. marts 2017?
Vær med når erhvervslivet mødes til
generalforsamling, networking og
inspirationsindlæg.
Torben Wiese underholder med energi, inspiration
og motivation, når han giver sit bud på, hvordan vi
bryder vanerne og give virksomheden et skub
frem. Han afslører også de 7 hemmeligheder til at
lykkedes med disruption.
Læs om program og tilmeld dig 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.

Netværksmøde i Leadership Fredericia – Tema:
Styrkebaseret ledelse, en genvej til en robust kultur
1. marts kl. 7.00-10.00. Leadership Fredericia er det lokale
direktørnetværk, som Business Fredericia står bag. Netværket er
målrettet virksomhedsledere, -ejere og direktører og sætter fokus
på spændende temaer inden for forretningsudvikling, strategi og
lederskab. Læs mere om næste netværksmøde 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.

Go' Morgen med Business Fredericia
7. marts kl. 7.45-9.15. Business Fredericia inviterer til Go'
Morgen møde med fokus på lavere dækningsafgift i Fredericia.
Erhvervsdirektør, Kristian B. Drejer giver en kort orientering
omkring 3-partsaftalen, jobskabelsen og et bud på, hvordan vi i
fællesskab kan løfte opgaven. 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
Projekt Løft Fredericia har fokus på kompetenceløft
Cirka hver sjette voksne dansker mellem 16 og 65 år har udfordringer med at læse og
regne. Dette kommer bl.a. til udtryk, når de skal bruge IT, matematik og dansk i
arbejdsmæssige situationer. Projekt: Løft Fredericia tilbyder undervisning i
Forberedende Voksenundervisning (FVU) dansk og matematik, ordblindeundervisning
og IT med udgangspunkt i arbejdspladsens og medarbejdernes behov. Kontakt
Business Fredericia, hvis du har spørgsmål. Læs mere her.

Få en dygtig universitetsstuderende ind i din
virksomhed
Mange virksomheder har allerede haft stor glæde og gavn af at have en studerende
tilknyttet. Det kan være til projektskrivning om en problemstilling i din virksomhed, i
praktik eller i studiejob. Kom til Business Lunch den 5. april på Syddansk Universitet i
Kolding og mød engagerede studerende, der ønsker at samarbejde med din
virksomhed. Business Fredericia har selv gode erfaringer og hjælper dig med evt.
spørgsmål, kontakter m.m. Se filmen med Business Lunch her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
Rådgiver Jan Løvendahl

Steenholdt Tømrer og Montage

Union Engineering

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