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

Fredericias brand udvikler sig helt fantastisk!
Fortællingen om Fredericia er i sporskifte mod en
meget positiv historie, der har lang rækkevide, udtaler en
turisme- og oplevelsesforsker fra Aalborg. Ifølge ham bærer
udviklingen præg af, at den positive fortælling har bidt sig
fast i den brede del af den fredericianerne, og som fortsat
får stor betydning for et stærkt by-brand. 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.

Golf og Netværksdag - Sæt kryds i kalenderen den 15.
september

Vi gentager succesen med vores årlige Golf & Netværksdag, hvor vi samler
erhvervslivet til en hyggelig dag i flotte omgivelser. Her får du mulighed for at møde
andre erhvervsfolk i medlemsnetværket. Mere information om programmet her og
medlemsinvitation følger.

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 den seneste tid, og
hvilke trends der kommer til at dominere i de nærmeste år. Læs
mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia - Ny
markedsføringslov - nye spilleregler!
6. juni kl. 7.45-9.15. Få indblik i den nye markedsføringslov, der
træder i kraft den 1. juli. Det er aktuelt for dig, som bruger
elektroniske platforme til at markedsføre dig overfor kunder,
uanset om du henvender dig til private forbrugere eller
erhvervskunder. Læs mere her.

Netværksmøde i Leadership Fredericia – Tema:
Compassionfokuseret ledelse
14. juni kl. 7.00-10.00. Leadership Fredericia er det lokale
direktørnetværk, som Business Fredericia står bag. På dette
netværksmøde sætter vi fokus på Compassionfokuseret ledelse et nyt ledelsesparadigme, der har et holistisk syn på virksomheden
og den kontekst, den er en del af. Læs mere om næste
netværksmøde her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG
Lønindkomsterne stiger flot i Fredericia
En ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at Fredericia ligger nummer to på landsplan, når
det gælder gennemsnitsindkomst. Det kan ses som resultat af arbejdet i forhold til at
tiltrække virksomheder og skabe job, udtaler borgmester, Jacob Bjerregaard. Det
tegner rigtig godt for fremtiden og er endnu et signal om en Kommune i rivende
udvikling. Læs mere her.

Ny uddannelsespolitik, der understøtter en by i
udvikling
Målene med den nye uddannelsespolitik er bl.a. at opnå et varieret udbud af
uddannelsesmuligheder i Fredericia på alle niveauer og skabe et aktivt
uddannelsesmiljø. Der skal være sammenhæng og synergi mellem uddannelse og
iværksætteri, så endnu flere bliver rustet til at vælge iværksætter-vejen. Med det rette
grundlag for at finde den rigtige uddannelseshylde til både de unge og ansatte, der skal
efteruddanne sig, så får virksomhederne også et bedre rekrutteringsgrundlag fremover,
og byen bliver attraktiv for virksomheder udefra. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
Bjarta Sales & Development

Homa Maskinfabrik

Ps Service

Dectel

Johnny Lassen (Coach)

Rykkerportalen.dk

Det Socialfaglige Konsulenthus

Kraft Bolig

Stone Translation

EDC Fredericia

Mogens Daarbak

Stressakademiet

Fredericia Drone Medie

Nordfyns Bank, Middelfart afd.

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