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250 erhvervsfolk samlet til generalforsamling
Optimismen blomstrer som aldrig før i Fredericia, og det skinnede

igennem på formand, Bent Jensens beretning. Ifølge ham er der ingen tvivl

om, vi har førertrøjen på i Fredericia.

 

Business Fredericia er nået langt på 3 år med mange igangværende initiativer, der bl.a.

understøtter erhvervsvenligheden i vores kommune. Eksempelvis sænkning af

dækningsafgiften, hurtigere sagsbehandling, Kommunens udbudsproces og indsatsen

for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Alt sammen

ændringer i meget positiv retning, som tilgodeser erhvervslivet.  

 

Flot vækst i antal medlemmer med en status på 668 – deriblandt 61 nye i

2017. Vi forventer fortsat vækst og at nå målet om 700 medlemmer i 2020.

Sigtet for det kommende år er for Business Fredericia 6 strategiske indsatsområder:

Iværksætteri - Transport & Logistik - Tiltrækning af nye virksomheder - Vækst &

Byudvikling - Branding af det lokale erhvervsliv - Målrettet erhvervsservice. Business

Fredericia vil også fortsat være initiativtager på nye lokale erhvervsnetværk, der

bidrager til at skabe sammenhængskraft virksomheder og erhvervsfolk imellem.  

Kvalitetsstempel af Fredericia - med et teater i verdensklasse, Michelin stjerne til

Restaurant Ti Trin Ned, vækst i krydstogtanløb kombineret med en kanalby i udvikling.

Det bidrager til en fælles oplevelse og fortælling om en by i transformation – og det

image har positiv effekt på både bosætningen og virksomheders lyst til at placere sig i

området. Borgmester, Jacob Bjerregaard, gjorde det klart, at det er vigtigt Fredericia

Kommune formår at planlægge til fremtiden og den vækst, vi går i møde. Det

omhandler bl.a. infrastruktur, erhvervsjord, byggegrunde og uddannelsesindsatser. 

STOR tak til erhvervslivet og jer medlemmer for jeres opbakning. Vi glæder os til det

fortsatte samarbejde. Læs årsberetningen m.m. 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.

Se nyhedsbrevet online her

https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://businessfredericia.dk/
https://businessfredericia.dk/generalforsamling/
http://www.businessfredericia.dk


Go' Morgen med Business Fredericia - hør Frishop.dk´s

erfaringer med at inddrage innovationselever til at

løse en udfordring
3. april kl. 7.45-9.15. Hør Frishop.dk fortælle om deres erfaringer

med at inddrage innovationselever til at løse fragtproblem og om

mulighederne for at samarbejde med dygtige elever i forhold til at

udvikle virksomheden. Morgenmødet giver også mulighed for at

netværke med andre medlemmer. Læs mere her.

Leadership Fredericia - Topik, en overset vinkel på

ledelse
18. april kl. 7.00-10.00. Leadership Fredericia er det lokale

direktørnetværk, som Business Fredericia står bag. På dette

netværksmøde sætter vi fokus på emnet: Topik - kunsten at lede

med vinkler. Læs mere her.

Erhvervstræf 7000 - sæt kryds i kalenderen den 15.

maj, når erhvervslivet mødes til speedtalk

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Praktik- og Projektdag - matchmaking mellem

virksomheder og ingeniørstuderende
Det Tekniske Fakultet inviterer til praktik- og projektdag den 3. maj 2018 kl. 12.00-

15.30, hvor virksomheder og ingeniørstuderende møder hinanden for en snak om

studiejob, praktik- eller projektsamarbejde. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
 

DS Stålkonstruktion KL Multiservice Niso Sushi

Gandrup Bikes Lindegaard Byggerådgivning ProfitGruppen 

HMBconsult Local Living Style Lounge

iStone Danmark Maling Med Mere TH Tømrer Entreprenør Udlejning  

Keep It Simple Match Racing Denmark Wagner Fredericia

 

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

finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører...

     

https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-business-fredericia-april/
https://businessfredericia.dk/arrangement/leadership-fredericia-personlige-lederskab/
https://businessfredericia.dk/arrangement/erhvervstraef-7000/
https://www.sdu.dk/da/PPdag
http://www.ds-staal.dk
http://www.nisosushi.dk
http://www.gandrupbikes.dk
http://www.profitgruppen.dk
http://www.hmbconsult.dk
http://www.localliving.dk
http://www.styleloungefredericia.dk
http://www.istone.se
http://www.malingmedmere.dk
http://www.keep-it-simple.one
http://www.m-r-d.dk
http://www.wagner.dk/butikker/wagner-fredericia
http://businessfredericia.dk/medlemsinfo/medlemsoversigt.aspx
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/831044/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/831044/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/831044/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/831044/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/831044/share/?launch=more
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