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Vi skal også være kendt for vores erhvervsvenlighed i

Fredericia!
Med knap 3 år på bagen som lokal erhvervsorganisation har vi arbejdet målrettet med

at forme og forbedre erhvervsklimaet i Fredericia. Det har været i tæt dialog og

samarbejde med både erhvervslivet og Fredericia Kommune - uden den del, lykkedes vi

ikke i Business Fredericia. 

Eksempler på erhvervsområder, hvor vi har rykket os i forhold til at

forbedre erhvervsklimaet jf. DI-målingen 2017: 

- Sænkning af afgifter og gebyrer eks. sænkning af dækningsafgiften 

- Kompetent og hurtigere sagsbehandling   

- Kommunens image

- Indsatsen for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft 

- Kommunens udbudsproces overfor private leverandører, eks. dialogmøder mellem  

  håndværksbranchen og Kommunen 

Derudover har vi et stort fokus på at yde en proaktiv og koordineret erhvervsservice til

nye virksomheder med interesse for at etablere sig i Fredericia. 650.000 kvm solgt

erhvervsjord i 2017 taler sit tydelige sprog. Ligesom et spring på 50 pladser i DI-

målingen på tre år er en indikator for, at vi rykker os i den rigtige retning. Vi er godt på

vej, men det kræver en fortsat målrettet indsatsen og opbakning, hvis vi skal holde

kadencen og nå vores mål om at være blandt top10 i DI-målingen i 2020. 

6 fokusområder i Business Fredericia som understøtter det lokale

erhvervsklima 

Vi har fokus på 6 strategiske arbejdsområder: Iværksætteri - Transport & Logistik -

Tiltrækning af nye virksomheder - Vækst & Byudvikling - Branding af det lokale

erhvervsliv - Målrettet erhvervsservice. Status på vores arbejdsindsats på områderne

giver vi vores medlemmer på den kommende generalforsamling den 7. marts.

Se nyhedsbrevet online her

https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
http://businessfredericia.dk/marts-2018/generalforsamling-i-business-fredericia/program-og-indhold.aspx


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.

Vækst via eksport til Tyskland - du kan stadig nå at få

et gratis møde!
2. marts, mødebooking mellem kl. 11.00-15.00. 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.

Go' Morgen med Business Fredericia - ny

persondataforordning
6. marts kl. 7.45-9.15. Kom og bliv klogere på den nye

Persondataforordning, der træder i kaft i maj og få brugbare hands-

on værktøjer med hjem. Morgenmødet giver også mulighed for at

netværke med de andre medlemmer. Læs mere her.

Generalforsamling i Business Fredericia -

tilmeldingsfristen er snart
7. marts kl. 18.00-21.00. Vær med til årets generalforsamling

og få en status på året der gik samt de fremtidige indsatsområder i

Business Fredericia. Hør også Jørgen Vig Knudstorp give aftenens

inspirationsindlæg; Fejl, fiaskoer og fornemmelser for formlen for

succes. Læs mere her.

Leadership Fredericia - det personlige lederskab
15. marts kl. 7.00-10.00. Leadership Fredericia er det lokale

direktørnetværk, som Business Fredericia står bag. På dette

netværksmøde sætter vi fokus på det personlige lederskab i

sammenhæng med de konstante hastige forandringer i

omverdenen – fra lokalt over nationalt til globalt. Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
16. marts kl. 7.30-10.00. Dagens tema er, hvordan bestyrelsen

driver en strategiproces i en virksomhed. Netværket er for

erhvervsfolk, der allerede arbejder professionelt i virksomheders

bestyrelser eller advisory boards. Læs mere her.

Udbud og indkøb i Fredericia Kommune – status og

http://di.dk/le17/Pages/Fredericia.aspx
http://www.businessfredericia.dk
http://businessfredericia.dk/marts-2018/vaekst-via-eksport-til-tyskland/program-og-indhold.aspx
http://businessfredericia.dk/marts-2018/go-morgen-med-business-fredericia-marts/program-og-indhold.aspx
http://businessfredericia.dk/marts-2018/generalforsamling-i-business-fredericia/program-og-indhold.aspx
http://businessfredericia.dk/marts-2018/leadership-fredericia-det-personlige-lederskab/program-og-indhold.aspx
http://businessfredericia.dk/marts-2018/bestyrelsesnetvaerksmoede/program-og-indhold.aspx


fremtid
22. marts kl. 8.00-10.00. Lokale håndværkere inviteres til

evalueringsmøde om udbud og indkøb i Fredericia Kommune. Her vil

vi drøfte erfaringerne med den forgangene proces og evt. input til

forbedringer i fremtiden. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Business Fredericia går i luften med ny hjemmeside
Der er sket utrolig meget på de tre år, Business Fredericia har eksisteret. Vi har afholdt

mere end 150 arrangementer, stiftet en erhvervspris, delt et hav af nyheder og hjulpet

et stort antal iværksættere og virksomheder, blot for at nævne lidt. På de tre år er vi

også blevet klogere på vores eget brand og kommunikation, og her er hjemmesiden,

nyhedsbrev, Facebook og LinkedIn blandt vores vigtigste kanaler p.t.

Vi har lyttet til vores medlemmers input og i samarbejde med det lokale

kommunikationsbureau, Strup & Strup, udviklet en ny hjemmeside, som vi håber giver

et let overblik over vores erhvervsservice, medlemmer, arrangementer og nyheder. 

Vi håber, at du tager godt imod vores nye side. Tøv ikke med at kontakte os med

spørgsmål, hvis du mangler info på siden eller andet. www.businessfredericia.dk

Ny projektkonsulent hos Business Fredericia
John Pagaard overtager pr. 1. marts og de kommende seks måneder konsulentarbejdet

fra Nete Sørensen. Han vil fortsætte arbejdet med at eksekvere Business Fredericias

forpligtigelse i henhold til samarbejdsaftalen omkring beskæftigelse herunder at

screene jobåbninger i lokale virksomheder. John har mange års erfaring med

karriererådgivning, coaching og B2B relationsopbygning. Læs mere her.

Væksten i Fredericia kræver nye trafiktiltag
Byrådet har netop afsat 5 mio. kr. til trafiktiltag, der skal understøtte væksten i

Fredericia. En trafikanalyse for erhvervs- og transportområdet i Danmark C er også

planlagt. Læs mere her.

Boost dit internationale mindset
Vil du styrke dine internationale kompetencer og øge din viden om kulturforskelle,

international branding og eksport. SDU tilbyder et 3-dags gratis kursus i marts, som

giver dig nye redskaber og refleksioner til at agere på det internationale marked. Læs

mere her.

Ny fagmesse MOVE2018.dk understøtter transport og

logistikbranchen
Netop dette branchefokus er relevant at koble til Fredericia, som ét af vores strategiske

indsatsområder. Messen samler både udstillere og besøgende og giver med et

http://businessfredericia.dk/marts-2018/udbud-og-indkoeb-i-fredericia-kommune-status-og-fremtid/program-og-indhold.aspx
http://www.businessfredericia.dk
https://fredericiaavisen.dk/john-pagaard-ny-projektkonsulent-business-fredericia/
https://frdb.dk/fredericia/Plads-til-kaemper-paa-vejene-Nyt-lyssignal-saettes-op-og-rundkoersel-bliver-udvidet/artikel/168119
https://app.geckoevent.dk/event/frame.php?geckoEventMd5=494229a4d563c20428a2cc181eb576ea&geckoEventId=8901&eventKundeId=820&dirLink=1


spændende indblik i fremtidens løsninger inden for logistik og samler branchens

eksperter til drøftelser om værdikæde til digitalisering, uddannelse, bæredygtighed og

robotteknologi. Læs mere her.

Praktikplads-AUB ordning trådte i kraft den 1. januar

2018
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har fået en ny ordning, der skal sikre, at der bliver

oprettet flere praktikpladser. For arbejdsgiverne betyder det hel konkret, at

virksomheden hvert år får et mål for hvor mange elever, der skal ansattes i løbet af

året. Arbejdsgivere, der ikke bidrager tilstrækkeligt til at uddanne elever, skal betale et

ekstra bidrag til Praktikplads-AUB. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
 

Abakion A/S
Focus Erhverv & Bolig

Udlejning
Maybritt Brodersen  

AOF Center Sydjylland        

   
Generalen Mebo       

Aqua-Partners ApS Jan Villum                         Quorning Boats ApS

Axess Logistics A/S Kemp & Lauritzen A/S  
Wiggers & Klement

ApS

Familiekonsulenten Marketing Konsulent  

 

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://www.move2018.dk/
https://indberet.virk.dk/praktikplads-aub
http://www.abakion.dk
http://www.focuserhverv.dk
http://www.aofsydjylland.dk
http://www.valida.dk/generalen/
http://www.mebo.dk
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http://www.dragonfly.dk
http://www.axesslogistics.dk
http://www.kemp-lauritzen.dk
http://www.wiggers-klement.dk
http://www.dortheussing.dk
http://businessfredericia.dk/medlemsinfo/medlemsoversigt.aspx
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/826665/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/826665/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/826665/share/?launch=twitter
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