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Kære Modtager

 

Her får du en update af nyheder og kommende arrangementer. Sæt allerede nu kryds i

kalenderen onsdag den 7. marts, hvor vi holder generalforsamling i Business

Fredericia. 

Vi håber at se dig.

God læselyst,

Business Fredericia

STORT tillykke til TI TRIN NED - vinder af

Erhvervsprisen 2017
500 deltagere fra erhvervslivet og

byrådet var samlet til nytårskur i

Tøjhuset. Eftermiddagen emmede

af tilfredshed over den positive

transformation Fredericia befinder

sig midt i, og der var mange ting

at klappe af bl.a. 21 lokale

gazeller, en Michelin-stjerne, et

stort antal nye virksomheder til

byen, en Kanalby i udvikling. Sidst

men ikke mindst blev Restaurant TI TRIN NED hædret som vinder af Business

Fredericias Erhvervspris 2017. Læs mere om begrundelsen bag valget af vinderen 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.

Topmøde 3.0. DanmarkC Transport og Logistik
1. februar kl. 15.00-19.00. Topmødet sætter fokus på det

videre arbejde med at understøtte erhvervsudviklingen indenfor

transport- og logistikbranchen i Taulov. Hør om de nyeste tiltag og

deltag i debatten om fremtidens muligheder og udfordringer. Læs

Se nyhedsbrevet online her

https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://businessfredericia.dk/om-business-fredericia/business-fredericia-erhvervspris-vinderen-og-nomineringer-ti-trin-ned.aspx
http://www.businessfredericia.dk


mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia - sådan får du

aktivt penge ind i din virksomhed
6. februar kl. 7.45-9.15. På dagens morgenmøde vil Thomas

Egedgaard, ejer af Virksomhedsbørsen, fortælle om muligheder og

processer ved søgning af investorer. Der er også tid til at networke

med de andre deltagere. Læs mere her.

Salgskursus - skab størst muligt salg
26. februar kl. 8.30-16.00. Bliv skarp på, hvordan du skaber

værdi for dine kunder. Brænd igennem, når du forklarer kunderne,

hvorfor de skal købe hos dig. Kurset giver dig inspiration til, hvordan

du kan skærpe dine produkter og løsninger, så de matcher

kundernes behov. Læs mere her.

Gratis workshop om fremtidens forbruger
27. februar kl. 16.00-20.00. Vil du være på forkant med

kommende forbrugertendenser? så giver workshoppen dig øget

kendskab til forbrugerens nuværende og fremtidige

forbrugsmønstre og dermed indsigt i motiverne for menneskets

forbrug og adfærd. Som virksomhed og butik handler det om at

udnytte disse muligheder for at sikre fremtidig vækst. Læs mere her.

Vækst via eksport til Tyskland
2. marts, mødebooking mellem kl. 9.00-15.00. Overvejer din

virksomhed Tyskland som det næste eksportmarked eller øge jeres

eksisterende eksport til landet? Business Fredericia tilbyder i

samarbejde med Hannoverimpuls og konsulent Benny Sørensen fra

SØRENSEN - CONNECTING MARKETS gratis individuelle rådgivningsmøder med

virksomheder, som ønsker at opbygge det tyske marked. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Pre Scale-Up's brancheforløb for den ambitiøse

iværksætter
Et specialudviklet brancheforløb med eksperthjælp, målrettet sparring og

forretningsudvikling er for den ambitiøse iværksætter, der har fokus på én af udvalgte

brancher; energiteknologi, offshore, turisme og oplevelser, robotteknologi eller

velfærdsteknologi. Ansøgningsfrist 1. marts. Læs mere om deltagelse, udbytte, dato,

pris etc. her.

Få en dygtig studerende ind i din virksomhed - mød

dem til Business Lunch
Mange virksomheder har allerede haft stor glæde og gavn af at have en studerende

tilknyttet. Det kan være til projektskrivning om en problemstilling i din virksomhed, i

praktik eller i studiejob. Kom til Business Lunch den 22. marts på Syddansk Universitet i

Kolding og mød engagerede studerende fra SDU, IBA og Designskolen, der ønsker at

samarbejde med din virksomhed. Læs mere her.

Erhvervslivet bakker op om jobindsats
Over 70 samarbejdsaftaler er indgået med erhvervslivet det seneste år, og der har

været mange jobåbninger. Læs mere om samarbejdsaftalen mellem Business

http://businessfredericia.dk/februar-2018/topmoede-30-danmarkc-transport-og-logistik/program-og-indhold.aspx
http://businessfredericia.dk/februar-2018/go-morgen-med-business-fredericia-februar/program-og-indhold.aspx
http://businessfredericia.dk/februar-2018/salgskursus-skab-stoerst-muligt-salg/program-og-indhold.aspx
https://app.geckoevent.dk/event/frame.php?geckoEventMd5=494229a4d563c20428a2cc181eb576ea&geckoEventId=9170&eventKundeId=820&dirLink=1
http://businessfredericia.dk/marts-2018/vaekst-via-eksport-til-tyskland/program-og-indhold.aspx
https://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk/pre_scaleup_brancheforloeb
https://www.businesskolding.dk/bl2018


Fredericia, Fredericia Kommune og LO her.

Ny aftale sikrer unge praktikpladser og virksomheder

fremtidig arbejdskraft
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en trepartsaftale om

tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. Med aftalen forpligter

arbejdsgiverne sig på at oprette 8.000-10.000 ekstra praktikpladser, så det bliver mere

attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
 

7K Media  ApS Fotograf Fie Vandborg
PlusConcept ApS      

   

AutoShoot ApS                 

  

Ib Andresen Industri A/S     

    
Råd & Revision          

Cocktails Jutlander Bank A/S   
Trekantens

Tolkeservice

DLG Luplau-It.Dk Usb-Port.Dk

DCH International A/S Midt Logistik ApS Ziito ApS

Entreprenør Emil Palm

ApS   
MS Montage ApS Ø.S.G. A/S    

 

Du finder en samlet medlemsoversigt her - den er nyttig, når du f.eks. skal

finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører...

     

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://frdb.dk/erhverv/Saadan-skal-de-ledige-komme-i-job-Over-70-aftaler-indgaaet-med-erhvervslivet/artikel/160458
http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2016/08/Trepartsaftale.aspx
http://www.7k-media.dk
http://www.fiev.dk
http://www.plusconcept.dk
http://autoshoot.dk
http://www.iai.dk
https://www.facebook.com/RaadOgRevision/?hc_ref=ARTypfWuNPsuQIQldo43DpQ2y-JeeDyZmoG1k_BK2xpv4fGLRBb-JlmUWnANjhCT7oo&fref=nf
https://www.facebook.com/CocktailLoungeBar/?ref=br_rs
http://www.jutlander.dk
https://www.facebook.com/tolkeservice/
http://www.dlg.dk
http://www.dchi.dk
http://www.midt-logistik.dk
http://www.ziito.dk
http://www.emilpalm.dk
http://www.msmontage.dk
http://www.osg-as.dk
http://businessfredericia.dk/medlemsinfo/medlemsoversigt.aspx
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/819810/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/819810/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/819810/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/819810/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/819810/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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