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Kæ re Modtager
Vi er klar med en række nye og spændende arrangementer for vores medlemmer, som
vi håber kan give dig viden og værktøjer, der kan bruges aktivt i virksomheden.
Vi har medtaget et udpluk nedenfor med de første i rækken, og du kan lige nå at
tilmelde dig.
På vores hjemmeside kan du få et samlet kig i hele arrangement-kalenderen.
På gensyn og god læselyst,
Business Fredericia

Netværk og sparring kan booste den
videre vækstrejse…
Her er to virksomhed, der har haft stor nytte af at kunne trække på andres
kompetencer og erfaringer med nogle af de områder, der har fyldt deres hverdag som
ambitiøse iværksættere, når vækstdrømmene skal forfølges.
En af stifterne bag Firtal Web A/S, Jesper Hvejsel erkender, at sparring har været
værdiskabende, fordi man som iværksætter har brug for at blive holdt til ilden. Derfor
har han stor glæde af muligheden for at trække på andre virksomhedsledere som
mentorer for ham og hans virksomhed. Virksomheden deltog for to år siden i
iværksætterprogrammet Løvens Hule, hvor det lykkedes at få 3 mio. kr. kapital samt
Christian Stadil, direktør for Hummel, som mentor. Læs mere i artiklen her.
MollyogMy er en anden iværksætter-virksomhed, som benytter sparring udefra i
deres strategiudvikling - en sparring, der hjælper dem med at få forretningsplanen
skåret til, når det er nødvendigt. Virksomheden får i dag bl.a. sparring fra Business
Fredericia og via et samarbejde med en erfaren erhvervsmand, der hjælper med at
sætte mål, se nye muligheder, følge op på løse ender og åbne døre for nye
erhvervskontakter, som kan give ny viden og læring for MollyogMy. Læs mere i artiklen
her.
I Fredericia har vi mange gode lokale erhvervsfolk i vores mentornetværk, der er klar til
at hjælpe iværksættere og etablerede virksomheder videre på rejsen, ligesom vi i
Business Fredericia også tilbyder medlemmer individuel vækstsparring. Tøv ikke med at

kontakte os, hvis du vil vide mere om mentor- og sparringsmuligheder.

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 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.

Iværksætterkursus (6 hverdagsaftener)
5. september kl. 17.30-20.30. Kurset kører over 6
hverdagsaftener i september til oktober og byder på et
inspirerende og interessant program med en række centrale
emner for iværksættere. Læs mere her.

Infomøde - fremtidens kanalby i Fredericia
6. september kl. 10.00-12.00. Nye spændende bolig- og
erhvervsbyggerier er i støbeskeen som en del af den fortsatte
udvikling i Kanalbyen. Interessen er stor bl.a. hos håndværkere og
andre med interesse for byggeriet og byudviklingen, og derfor
inviterer vi til et infomøde, hvor vi fortæller om udviklingen af Kanalbyen, bygherrernes
planer for Sønder Voldgadekvarteret og Kongens Punkt. Læs mere her.

Infomøde om nyt 3D printercenter i Fredericia
7. september kl. 9.00-10.30. Har du interesse i 3D print og
overvejer at benytte 3D print i virksomhedens produkt- og
innovationsudvikling? Så kom og hør mere om de muligheder, som
det nye printcenter og innovative Makerspace i Fredericia giver for
lokale virksomheder. Læs mere her.

Workshop - udnyt din virksomheds potentiale på
LinkedIn
20. september kl. 9.00-13.30. Har du brug for at skabe mere
synlighed af dig og din virksomhed på erhvervsnetværket LinkedIn?
Så bliv klogere på området og få hands on på vores workshop, hvor
vi dykker ned i mulighederne med en LinkedIn virksomhedsprofil.
Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
22. september kl. 7.30-10.00. Det første
bestyrelsesnetværksmøde benytter vi til, at deltagerne kan få hilst
og præsenteret sig for hinanden. Vi drøfter også forslag til indhold
på de kommende netværksmøder. Business Fredericia driver og
faciliterer netværket. Læs mere her.

Få viden om generations- og ejerskifte og hør
spændende virksomhedsindlæg
28. september kl. 15.00-17.00. Få nyttig viden om
generations- og ejerskifte og hør to virksomhedsejere fortælle om
deres personlige overvejelser og erfaringer med generationsskifte i
familien og medejerskab i et klinikfællesskab. Derudover får du
mulighed for at netværke med de andre deltagere og dermed
skabe nye forbindelser. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER
Nyansættelser understøtter fokus- og indsatsområder
i Business Fredericia
Business Fredericia øger fokus på byudviklingen og har i den forbindelse ansat Lene
Bach som ny vækst- og salgskonsulent pr. 1. september. Arbejdsindsatsen vil især
handle om at styrke erhvervsudviklingen i indre by og synliggøre Fredericias potentiale
som en handelsby med stor konkurrencekraft. Læs mere her.
Endnu en ny kollega tiltræder den 1. september, da Nete Sørensen er ansat som
projektkonsulent. Baggrunden for ansættelsen er indgåelsen af en samarbejdsaftale
mellem Business Fredericia, LO og Fredericia Kommune om en sænkning af
dækningsbidraget mod ansættelse af flere langtidsledige. Netes fokuserede kræfter
skal være med til at at sætte yderligere fokus samarbejdsaftalen og dermed
understøtte virksomhedernes kompetencebehov og give nye jobmuligheder for
fredericianere. Læs mere her.

Intensiv udviklingsdag målrettet din
produktionsvirksomhed
Du får et faciliteret videnforløb, der omfatter sparring og dialog med ledende
medarbejdere og evt. nøglepersoner omkring din virksomheds udfordringer og
fremtidig udvikling. Udbyttet ved den målrettede gennemgang er fokus på læring,
prioritering og eksekvering i din virksomhed. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
Arden Software

Kenbjerg Management

Modavi

Babyhule

Metteszone

Webvision

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