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Kæ re Modtager
Her får du en update af nyheder, årsberetningen fra Business Fredericia og vores
kommende arrangementer. Vi håber at se dig.
God læselyst,
Business Fredericia

Over 200 erhvervsfolk samlet til generalforsamling i
Business Fredericia
Det er nye tider i Fredericia. Det er
vores tid med en by i rivende
udvikling.
Torben Wiese gav et inspirerende foredrag
om at bryde vanerne og give
virksomheden et skub frem.
Business Fredericia er nået langt på 2 år med mange igangværende initiativer, der
bl.a. understøtter erhvervsvenligheden i vores kommune. Eksempelvis er
byggesagsbehandlingstiden halveret på trods af en stigning af antal byggesager.
Prisen på små byggesager er nedsat, stadeafgifterne i byen er fjernet,
dækningsafgiften er nedsat med 10 mio. kr., og der er etableret en god og
vedvarende dialog med håndværkerne omkring kommunale udbud og indkøb. Alt
sammen ændringer i meget positiv retning.
Flot væ kst i antal medlemmer med en status på 607. Det er en tilgang på
200 siden maj 2015. Vi forventer fortsat vækst og nå 700 medlemmer, som er målet i
2020. Sigtet for de kommende år er et øget fokus på et stærkt samarbejde omkring
udviklingen af krydstogtskibe-anløb og erhvervsturisme generelt, tiltag der
understøtter iværksætteri og styrker iværksætterkulturen i Fredericia, videreudvikling
af fremtidens transport og logistik hub i europæisk liga. Business Fredericia vil også
være initiativtager på flere nye lokale erhvervsnetværk, der bidrager til at skabe
sammenhængskraft virksomheder og erhvervsfolk imellem.
Vi har opnået et kvalitetsstempel af Fredericia med et teater i verdensklasse og

en fortjent Michelin stjerne til Restaurant Ti Trin Ned kombineret med en kanalby i
udvikling. Det bidrager til en fælles oplevelse og fortælling om, at byen er i rivende
udvikling – og det image vil smitte af på bosætningen og virksomheders lyst til at
placere sig i området.
Vi håber, erhvervslivet fortsat vil bakke op omkring Business Fredericia, den lokale
erhvervsudvikling og belønne de gode initiativer, som er i søen. Læs årsberetningen
m.m. 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 (afholdes hos
Merrild)
4. april kl. 7.45-9.15. Trivsel er dagens tema. Majbritt Kronborg
fra Sundhed og Velvære giver mere viden om, hvordan man i
virksomheden kan arbejde med trivsel og gevinsterne både på det
menneskelige og økonomiske plan. Læs mere her.

Netværksmøde i Leadership Fredericia –
Forretningsmodeller
5. april kl. 7.00-10.00. Leadership Fredericia er det lokale
direktørnetværk, som Business Fredericia står bag. På dette
netværksmøde sættes der fokus på forretningsmodeller. Læs
mere om næste netværksmøde her.

Vind kampen om prisen
20. april kl. 8.00-10.00. Kom til morgenmøde, hvor du får viden
og værktøjer til at sætte den rigtige pris og skabe mersalg.
Salgstræner, Henrik Væver, serverer inspiration og konkrete
værktøjer i et udfordrende og underholdende oplæg. Læs mere
her.

Erhvervstræf 7000
25. april kl. 14.00-17.00. Vil du have flere lokale kunder? så
kom til Erhvervstræf 7000 og få mulighed for at møde mange
lokale virksomheder på få timer. Dette er en ideel døråbner til nye
potentielle forretningsforbindelser, både når du sælger og køber.
Få også tips og værktøjer til at få det maksimale udbytte af din
personlige networking før, under og efter Erhvervstræffet. Læs mere her.

Bueskydning og personlig performance
18. maj kl. 7.30-9.45. Deltag i et aktivt morgenmøde, hvor du
stiller skarpt på målskiven, bogstaveligt talt på den grønne bane
med bue og pil og efterfølgende med et inspirationsindlæg om
personlig performance ved Ann Dorthe Pedersen fra MAX Positiv.
Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG

Ekspertpanel og 160 deltagere samlet til Multimodal
Konference
Den 9. marts tog branchen inden for transport og logistik hul på det vigtige debatemne:
at få udnyttet samspillet mellem transportformerne i Danmark. Læs mere her.

Matchmaking og vidensrejse til Tyskland
RoboCluster og Teknologisk Institut samler en gruppe danske virksomheder på en todags matchmaking og vidensrejse til Brandenburg og Berlin. Tag med og bliv klogere
på det tyske marked og lær af Tysklands ypperste eksperter inden for Industri 4.0. Læs
mere her.

Invitation til Praktik- og Projektdag
Det tekniske Fakultet på Syddansk Universitet inviterer erhvervslivet til Praktik- og
Projektdag. Formålet er at skabe kontakt mellem ingeniørstuderende og virksomheder
til praktik og projektsamarbejde eller studiejob under uddannelsen. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
Dk Logistik

KM Telecom Danmark

Møllerbo Consulting

HavneGrillen

Kursusafdeling Ved Campus Vejle Tømrermester Dennis Niess

Kije

Lillebælt Låseservice

Kjærgaard

Majcom

Veksø

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