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Kæ re Modtager
Her får du et overblik over vores kommende arrangementer og kan læse mere om
vores nye iværksætternetværk. Vi håber at se dig.
God læselyst,
Business Fredericia

Erhvervslivet vil vækst og beskæftigelse
Det tegner rigtig godt, når vi gør status på virksomhedernes
opbakning og interesse for at hjælpe med at få flere ledige i job og
efteruddanne deres medarbejdere. Knap 20 virksomheder har
allerede underskrevet en samarbejdsaftale.
Samarbejdsaftalen mellem LO, Fredericia Kommune og Business
Fredericia er udformet på baggrund af et ønske om en lavere
dækningsafgift. Læs mere 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
2. maj kl. 7.45-9.15. Vi gentager succesen med et
morgenmøde, hvor ordet er frit til at lufte emner eller
fokusområder, som man sidder med i sin virksomhed. Derudover
vil der være tid til netværkeri på kryds og tværs, som vi plejer. Læs
mere her.

Netværksmøde i Leadership Fredericia – fra exceltænkning til design-tænkning
3. maj kl. 7.00-10.00. Leadership Fredericia er det lokale
direktørnetværk, som Business Fredericia står bag. På dette
netværksmøde sættes der fokus på skiftet fra excel-tænkning til
design-tænkning. Læs mere om næste netværksmøde her.

Bueskydning og personlig performance
18. maj kl. 7.30-9.45. Deltag i et aktivt morgenmøde, hvor du
stiller skarpt på målskiven, bogstavelig 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.

Foredrag - Den 4. industrielle revolution, disruption,
digitalisering og kunstig intelligens
30. maj kl. 15.30-17.00. Kom og hør et spændende foredrag
med Peder Hvejsel. Her giver han sit bud på, hvordan udviklingen
har påvirket virksomhederne og samfundet i det seneste år, og
hvilke trends der kommer til at dominere i de nærmæste år. Læs
mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG
Kick-off af nyt lokalt Iværksætternetværk
Kom godt fra start med din idé og virksomhed - og udnyt muligheden for at dele
erfaring og sparre med andre iværksættere. Vi kickstarter netværket onsdag den 3.
maj 2017. Læs mere her.

Guidede ture i Fredericia
Gør som andre lokale virksomheder, book en guidet tur der giver indblik i Fredericias
herligheder og dens historie. Guiderne taler engelsk og evt. andre sprog. Måske en
mulighed for dit kommende medarbejderarrangement eller event for udenlandske
gæster. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
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Du finder en samlet medlemsoversigt her - den er nyttig, når du f.eks. skal
finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører...
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