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Kæ re Modtager
Væ ksten ser ud til at have bidt sig fast, og der har væ ret rigtig mange

gode erhvervsnyheder i Fredericia i den seneste tid.
Vores velstand er rykket forbi vores nabo-kommuner, og der er skabt 500 nye
arbejdspladser på et år. Vi kan glæde os over en imponerende teater-succes og den
første Michelin-stjerne til Restaurant Ti Trin Ned samtidig med et stigende antal
krydstogtanløb, der giver byen volumen i turister. Også flere virksomheder kigger mod
Fredericia for at etablere sig, og interessen er stor for erhvervsarealerne i DanmarkC,
ligesom vi ser en positiv udvikling i Kanalbyen. Senest kan vi glæde os over en
midlertidig placering af politiskolen og et nyt uddannelsesinitiativ, Transport & Logistik
Academy, som understøtter et af vores fokusområder. Midtbyen, ingen undtagelse,
summer af liv og aktiviteter bl.a. med en af de bedste Sommerrock.
Det er svært ikke at være glad, når man bor i en by, som har udstukket en kurs og vil
fremad.
Jeg ønsker alle en rigtig god sommer med lidt
sommerlæsning om kommende arrangementer og nye
medlemmer i vores brede erhvervsnetværk.
God læselyst,
Kristian B. Drejer, erhvervsdirektør i Business Fredericia

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.

Infomøde om nyt HR forløb: Tænk HR ind i
virksomheden - det skaber værdi
29. august kl. 8.30-9.30. Ønsker du mere viden om HRområdet? så kom til infomøde, hvor vi fortæller om indholdet af et
nyt skræddersyet HR-forløb til små og mellemstore virksomheder
med start i efteråret 2017. På 6 uddannelsesdage sætter vi fokus

på udvikling af virksomheden gennem tiltrækning af de rette
kompetencer, udvikling og fastholdelse af medarbejdere og teams. Læs mere her.

Netværksmøde i Leadership Fredericia –
arbejdsmiljøledelse i et strategisk perspektiv
30. august kl. 7.00-10.00. Leadership Fredericia er det lokale
direktørnetværk, som Business Fredericia står bag. På dette
netværksmøde belyser vi værdien i at arbejde strategisk med
arbejdsmiljøledelse i virksomheden. Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia - networking og
Gokart
5. september kl. 7.45-9.15. Årets "hurtigste" morgenmøde
foregår hos RaceSyd. Her er ordet frit til at lufte emner
eller fokusområder, som man sidder med i sin virksomhed. Vi
netværker på kryds og tværs, som vi plejer, og der mulighed for at
køre Gokart race til en særlig medlemspris. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER
Nyt bestyrelsesnetværk i Fredericia
Business Fredericia er initiativtageren bag etableringen af det nye bestyrelsesnetværk,
der er et forum for erhvervsfolk, som arbejder i virksomheders bestyrelser. Netværket
har fokus på personlig udvikling og læring gennem nye værktøjer, metoder, cases og
erfaringsudveksling med de andre deltagere. Læs mere her.

Nye byggeriprojekter i Kanalbyen
Port House er navnet på det nye kontorbyggeri til 130 mio. kr., der giver plads til
virksomheder og restaurant, også et nyt boligbyggeri er på vej i Kanalbyen. Begge dele
er med til at sætte skub i den videreudvikling af havnebydelen.

Google har købt stort erhvervsareal i DanmarkC
Det er nu officielt. Google har interesse for Fredericia og har købt massivt op af
erhvervsgrunde for at sikre sig mulighed for at kunne opføre et datacenter i Danmark.
Læs mere her.

Nyt projekt skal skaffe flere unge iværksættere
Det nye projekt er bevilliget 200.000 kr. fra uddannelsesudvalget og skal bidrage til, at
flere unge skal tage en erhvervsuddannelse eller starte deres egen virksomhed i
Fredericia. Der er lagt op til et rigtig spændende samarbejde med mange virksomheder
om konkrete udfordringer og forskellige erhvervsaktører inkl. Business Fredericia. Et
initiativ, der er med til at styrke iværksætterkulturen. Læs mere her.

Teknologiværksted og iværksættermiljø på Bülows
kaserne
Hos Business Fredericia ser vi frem til at koble vores eksisterende indsats for at
fremme iværksætteri i Fredericia med planerne om et teknologiværksted. Det er en
rigtig god idé at have et teknologiværksted samme sted, som man kan få hjælp til
budget, jura, markedsføring m.m., og et teknologiværksted er med til at underbygge og
styrke iværksætterkulturen i Fredericia. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia

Arkitekt MAA Jesper Staun Juul (dame- og herretøj) Netsøg
Black Mill Media Production Louis Nielsen

Tekstforfatter Ann Hedahl Madsen

byRavn

Vero Moda

Mollyogmy

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