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Skal erhvervsservice i Fredericia foregå fra

København, Odense eller Aalborg?
Forenklingsudvalget er netop kommet med et forslag til Erhvervsministeriet om at

fjerne erhvervsservicen fra kommunerne og samle den i fem regionale erhvervshuse.

Det er stærkt bekymrende ifølge Business Fredericias formand, Bent Jensen og

næstformand, Grete Højgaard.

 

Hvis erhvervsfremmeindsatsen samles i fem store erhvervshuse, indebærer det en stor

risiko for, at de lokale styrkepositioner og strategier ikke tilgodeses. Det er netop

samspillet mellem det stærke lokale kendskab og samarbejdet om virksomhedernes

behov i kommunerne, der dagligt danner baggrund for vækst, og det er netop den form

for konkurrencekraft, som er sundt for Danmark. Læs mere her.

Ny undersøgelse af Danmarks bedste

erhvervskommune
Undersøgelsen foretaget af Cevea gør status på erhvervsaktiviteten i de danske

kommuner. Den analyserer fem målbare indikatorer; privat beskæftigelse,

produktivitet, eksport, iværksætteri og vækst, og rangerer kommunerne i et samlet

indeks, der viser, hvor aktiviteten er størst og mindst. Fredericia ligger på en samlet 14.

plads. Læs mere om undersøgelsen 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.

Go' Morgen med Business Fredericia - networking og

ordet er frit
1. maj kl. 7.45-9.15. På dette morgenmøde er ordet frit til at

lufte en udfordring eller et fokusområde, som man sidder med i sin

virksomhed. Der er også tid til at netværke på kryds og tværs, som

vi plejer. Læs mere her.

Se nyhedsbrevet online her

https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://businessfredericia.dk/
https://fredericiaavisen.dk/skal-erhvervsservice-i-fredericia-foregaa-fra-koebenhavn-odense-eller-aalborg/
https://businessfredericia.dk/ny-undersoegelse-danmarks-bedste-erhvervskommune-fredericia-nr-14/
http://www.businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-business-fredericia-maj/


Sygefraværskonference for virksomheder
7. maj kl. 8.00-14.45. Bliv klædt på med den nyeste viden og

redskaber til at forebygge og håndtere sygefravær - gevinsten for

virksomheden er målbar både menneskeligt og økonomisk.

Konferencen giver mulighed for at dele viden og blive inspireret.

Læs mere her.

Seminar om værdi, køb og salg af virksomhed
8. maj kl. 7.30-11.00. Der er mange spørgsmål, du skal tage

stilling og have kendskab til, når du overvejer at sælge eller købe en

virksomhed. Få svar på dine spørgsmål, når Business Fredericia i

samarbejde med Virksomhedsbørsen samler et stærkt ejerskifte-

team. Læs mere her.

Gratis infomøde for iværksættere
8. maj kl. 19.00-21.30. Få et godt udgangspunkt for at komme

videre med dine ideer og tanker som iværksætter. På mødet får du

værdifuld information og værktøjer, der betyder, at du er bedre

rustet til at komme i gang og undgå fejltagelser. Læs mere her.

Erhvervstræf 7000 - det lokale erhvervsliv mødes til

speedtalk
15. maj kl. 14.00-17.00. Er lokal samhandel vigtig for dig? så

kom til Erhvervstræf 7000 og få mulighed for at møde mange lokale

virksomheder på få timer – en ideel døråbner både når du køber og

sælger produkter eller services. Læs mere her.

Leadership Fredericia - social selling
17. maj kl. 7.00-10.00. På dette netværksmøde sætter vi fokus

på emnet; social selling, som beskrives som det nye sorte inden for

salg. Det er en metode til at udvikle relationer, som en del af

salgsprocessen. Læs mere her.

Fyraftensmøde om socialt ansvar i praksis – få viden,

værktøjer og inspiration
31. maj kl. 14.00-17.00. Vi sætter fokus på gevinsten ved at

arbejde med CSR og socialt ansvar. CABI præsenterer en gratis

værktøjskasse for virksomheder. Vækstvirksomheden, Temashop,

og CSR-prisvinder 2017, Trinity Hotel og Konference Center, deler

deres forskellige erfaringer med at arbejde med socialt ansvar til inspiration for andre.

Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Kick off på nyt Business Fredericia

mellemledernetværk
Mellemledere befinder sig dagligt i et naturligt spændingsfelt af forskellige forventninger

fra topledelsen og medarbejdere. Mellemledernetværket har det sigte at understøtte

mellemlederens virke via faglige arrangementer og erfaringsudveksling om muligheder

og udfordringer blandt ligesindede netværksmedlemmer. Årligt afholdes 8

netværksmøder, og der er kick off med det første møde den 30. maj kl. 7.00-10.00 med

emnet; Situationsbestemt Ledelse. Læs mere her.

https://businessfredericia.dk/arrangement/sygefravaerskonference-for-virksomheder/
https://businessfredericia.dk/arrangement/seminar-vaerdi-koeb-salg-virksomhed/
https://businessfredericia.dk/arrangement/gratis-infomoede-ivaerksaettere-2/
https://businessfredericia.dk/arrangement/erhvervstraef-7000/
https://businessfredericia.dk/arrangement/leadership-fredericia-social-selling/
https://businessfredericia.dk/arrangement/fyraftensmoede-socialt-ansvar-praksis-faa-viden-vaerktoejer-inspiration/
https://businessfredericia.dk/arrangement/kick-off-foerste-netvaerksmoede-nyt-mellemledernetvaerk/


Nyt mentornetværk i Fredericia
Mentorordningen er for unge mennesker, der har brug for støtte til f.eks. uddannelse og

jobansøgning. Mentorerne er erhvervsledere, der er parate til at bakke op omkring

projektet heriblandt erhvervsdirektøren for Business Fredericia, Kristian Bendix Drejer.

Han opfordrer andre erhvervsfolk til at melde sig. Læs mere her.

Business Fredericia er med på MOVE, standnr. D-3130
Business Fredericia deltager på MOVE messen den 2. og 3. maj for at møde branchens

interessenter til en snak omkring Fredericias fokus på transport og logistik. Fagmessen

er gratis for alle og relevant for dem, der arbejder med eller har interesse for

fremtidens transport og logistikbranchen. Se også det 2 dags konferenceprogram, der

bl.a. byder på indlæg ved T. Hansen, Zalando m.fl. Læs mere her.

Export Steps: Fokus på Storbritannien og Irland
Kom og hør om en region med høje vækstrater og 70 mio. købestærke forbrugere, når

Ambassaderne i Storbritannien og Irland afholder seminar i Kolding den 24. april. Her

har du mulighed for at booke mini konsultationer med en rådgiver for at drøfte dine

behov og ambitioner om eksport. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
 

All Cars ApS Martin Nielsen El ApS Sund i Centrum

ARKO Huset Maling Med Mere Supernova

IT Business-Partner A/S RTM Insurance Brokers A/S WordC

 

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://fredericiaavisen.dk/mentornetvaerk-paa-vej-i-fredericia-vil-du-vaere-mentor/
https://www.move2018.dk/konferenceprogram/
https://move.billetexpressen.dk/
https://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk/exportsteps_britir_240418?utm_source=Nyt+fra+V�ksthus+Syddanmark&utm_campaign=59dba9770c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_10&utm_medium=email&utm_term=0_e55e2b6904-59dba9770c-70291433
http://www.martinnielsen-el.dk/
http://www.sundicentrum.online
http://www.malingmedmere.dk
http://www.itbp.dk
http://www.rtm.dk
http://www.wordc.dk
http://businessfredericia.dk/medlemsinfo/medlemsoversigt.aspx
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/835226/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/835226/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/835226/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/835226/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/835226/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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