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Kæ re Modtager

Fredericias fantastiske tigerspring…
Den gode nyhed om at PFA og ADP investerer milliarder i tørhavn i Taulov via et Jointventure samarbejdet booster den videre udvikling af Danmarks Multimodale Transportog Logistikcenter i Taulov, også omtalt Dry Port (Kilde: Fredericia Dagblad).
Udvidelsen af DanmarkC-området, med godt 432.000 kvadratmeter, er med til fortsat
at gøre Fredericia særdeles attraktiv for virksomheder udefra, og en række konkrete
virksomhedsetableringer er også på vej i den nye tørhavn. Det statuerer, at udviklingen
for alvor tager fart i området. Interessen er naturlig stor blandt virksomheder, der
transporterer fysiske varer eller forestår logistik for andre. Men der er bestemt også
muligheder for andre brancher som fremstillings- og industrivirksomheder.
Der er ingen tvivl om, at Fredericias vækst-lokomotiv kører på skinner…

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.

Seminar om Asset Management - et redskab til styring
af virksomhedens aktiver
30. oktober kl. 12.30-16.00. INDUSTRIENS UGE 2017.
Temaet er ISO 550001 Asset Management, der handler om en ny
standard til styring af virksomhedens aktiver, og som giver
virksomheden en systematik til bedre risikostyring, dokumentation,
sporbarhed, driftsoptimering og nedbringelse af omkostninger. Læs
mere her.

Seminar om informationssikkerhed
31. oktober kl. 13.00-16.30. INDUSTRIENS UGE 2017.
Informationssikkerhed, IT-sikkerhed, Cybersikkerhed,
Persondataloven, EU persondataforordning, Teknisk sikring,

Sikkerhedspolitikker. Disse emner bliver behandlet gennem et
aktivt arrangement. Læs mere her.

Infomøde om finansiering
31. oktober kl. 8.00-10.30. INDUSTRIENS UGE 2017.
Mangler din virksomhed penge til vækst? Kom til infomøde og hør om mulighederne for
at få finansiering fra Vækstfonden til dine vækstplaner. Anders Freund, CEO og
indehaver, Moss Copenhagen, fortæller sin historie og om samarbejdet med
Vækstfonden. Læs om programmet i Kolding den 31. okt. og Vejle den 2. november.

Go' Morgen med Business Fredericia - hør hvordan
VEKSØ arbejder med innovation
7. november kl. 7.45-9.15. VEKSØ byder indenfor i
virksomheden og fortæller om, hvordan innovation er blevet en del
af VEKSØs DNA. Der er også tid til at netværke på kryds og tværs.
Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
10. november kl. 8.00-16.00. Temaet er bestyrelsesaftaler og
evaluering af bestyrelsen. Netværket er for erhvervsfolk, der
allerede arbejder professionelt i virksomheders bestyrelser eller
advisory boards. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER
Gå på opdagelse i mulighederne i moderne industri

IVER Award 2017
IVER AWARD er Trekantområdets hyldest til de mennesker, der tør starte nye
virksomheder. Dem der bidrager med nye løsninger og arbejdspladser – og som
udfordrer det etablerede til gavn for konkurrencekraft og produktivitet. Kåringen sker
hos LEGO House den 28. november, læs mere her.

Hvem skal vinde Business Fredericias Erhvervspris
2017?
Giv din stemme til den, du mener har et særligt vækstdrive og skal hædres med årets
Erhvervspris. Formålet med prisen er at hædre en person, gruppe, virksomhed eller
institution, som gennem en særlig indsats er lykkedes med at skabe vækst og
erhvervsudvikling. Prisen uddeles ved Nytårskuren den 18. januar 2018. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
Best of Online

Flytteandreassen

Pagra

Birk Consulting

FruBlomgren

Santrol Europe

Blikfang

Hundebøl Hamann

Thorni

Borne Translations

IVS

TU Glas & Multiservice

ComTeam

LinkedSocial

Uniq Automotive

Contra International

Lotte Dohn Rix

Yousee Butik Fredericia

Dan Mark Ejendomme

Multiservice7000

Virksomhedsbørsen

Flying Seafood

Office House

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