
    

 



Et stærkt samarbejde

 

https://www.facebook.com/businessfredericia/?ref=aymt_homepage_panel


Medlemsfremgang



Vinder af Erhvervsprisen 2017

Stort tillykke til TI TRIN NED -

kåret som vinder af 

Business Fredericias Erhvervspris. 



Fremgang i krydstogtskibe

Målet er 20 krydstogtskibe i 2020.

7 krydstogtskibe anløber i 2018. 

20 forventes at anløbe i 2019.



Iværksætteri

2017 var et godt år for iværksætteri, men 2018 bliver endnu bedre på 

iværksætterfronten. 

• 154 iværksætterforløb i 2017

• Opstart af iværksættermiljø på Bülows Kaserne

• Nyt iværksætternetværk m.m.



Stærke erhvervsnetværk i Business 

Fredericia

Leadership Fredericia –

det lokale direktørnetværk Bestyrelsesnetværk



Fremtidens Transport & Logistik HUB

Ny aftale på Christiansborg sikrer 

21 mio. kr. til bedre trafikforhold i 

Fredericia.

Ny rampe ved Afkørsel 59 er på vej.



Samarbejdsaftalen mellem LO, Fredericia 

Kommune og Business Fredericia

Status på samarbejdet:

• Sænkning af dækningsafgiften med 2 promille/10 mio. kr.

• 45 jobåbninger heraf 20 langtidsledige i ordinært job

• 15 kontaktformidlinger mellem virksomheder og VEU



Dialog om indkøb og udbud i Fredericia

Business Fredericia vil fortsat være ”brobygger” i relation til indkøb 

og udbud i Fredericia.

• Dialogmøder mellem Fredericia Kommune og lokale 

håndværkere

• Informationsmøder omkring nye udviklingsprojekter i byen



DI-måling på erhvervsklimaet

Fredericia er nr. 30 i 2017. 

Fredericia har taget et spring 

på 50 pladser i DI-målingen

(Dansk Industri) på tre år –

en indikator for, at vi rykker 

os i den rigtige retning. 



Salg af erhvervsjord

Fredericia Kommune har solgt 

650.000 kvm erhvervsjord i 2017.

I alt 19 nye virksomheder udefra 

har valgt at etablere sig i Fredericia.

Endnu flere er på vej i 2018.



ADP A/S, Taulov Dry Port 

- en investering i Fredericia

ADP A/S og PFA Pension 

investerer milliarder i tørhavn 

i Taulov.

Stor interesse for virksomheds-

etableringer i Dry Port.



Vækst i arbejdspladser

En positiv udvikling –

flere borgere kommer i job 

og realindkomsten stiger i 

Fredericia.



Kvalitetsstempel af Fredericia 

Helt udsolgt til Seebach forestilling på Fredericia Teater.



Vækst i bosætningen

458 nye borgere i 2017.

Højeste vækst i trekant-

området.



    

 


