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Vi ønsker alle en rigtig god sommer
Med det sidste nyhedsbrev inden sommerferie-prioden ønsker vi alle vores læsere en

rigtig god sommer med lidt læsning om kommende arrangementer og nye

medlemmer i vores brede erhvervsnetværk. Næste nyhedsbrev udkommer i august.

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.

Mellemledernetværksmøde
27. juni kl. 7.00-10.00. Dagens tema: Frygt. En øget bevidsthed

af din frygt kan frigøre uudnyttet potentiale både for dig som

mellemleder men også i relation til dine ledere og medarbejdere.

Arbejdet med frygten skaber større autenticitet, hvilket kan rykke

dine personlige ressourcer og kompetencer til nye højder. Læs mere

her.

Infomøde om finansiering via Vækstfonden
23. august kl. 8.30-10.00. Har din virksomhed brug for kapital til

vækst? Og kan din bank ikke komme med hele finansieringen? Så

kan Vækstfonden måske hjælpe. Over 7.000 SMV’er har allerede

fået medfinansiering fra Vækstfonden til at realisere deres planer.

Kom og hør om dine muligheder, når Vækstfonden og Business

Fredericia inviterer til infomøde. Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
24. august kl. 7.30-10.00. Dagens tema: Implementering af

strategi bliver omdrejningspunktet for deltagernes drøftelser og

erfaringsudveksling. Business Fredericia koordinerer og faciliterer

netværksmøderne. Læs mere her.

Leadership Fredericia - Forstå frygt og frigør

uudnyttet potentiale

Se nyhedsbrevet online her

https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://businessfredericia.dk/
http://www.businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/mellemledernetvaerksmoede/
https://businessfredericia.dk/arrangement/infomoede-finansiering-via-vaekstfonden/
https://businessfredericia.dk/arrangement/bestyrelsesnetvaerksmoede-4/


30. august kl. 7.00-13.00. På dette netværksmøde sætter vi

fokus på frygt. Frygt er ofte et tabu men ikke desto mindre, er det

en fatkro, vi alle er styret af i forskellig grad - bevidst eller ubevidst.

Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia - Social Selling
4. september kl. 7.45-9.15. Dagens tema: Social Selling. Du får

en appetitvækker på, hvad Social Selling handler om, og hvordan du

kan bruge det både personligt såvel som virksomhed. Der er også

mulighed for at netværke med de øvrige medlemmer. Læs mere

her.

Iværksætterkursus (6 hverdagsaftener)
4. september kl. 17.30-20.30. Kurset kører over 6

hverdagsaftener fra september til oktober og byder på et

inspirerende program med en række centrale emner for

iværksættere. Der er også mulighed for at netværke med de øvrige

deltagere. Læs mere her.

Succes Online – Bliv bedst på nettet (ny dato)
5. september kl. 9.00-13.00. På workshoppen arbejder du med

din egen hjemmeside og personlige tjekliste, der har til formål at

kortlægge dine digitale indsatser, så du øger muligheden for succes

online. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

600 nye job om året i Fredericia
De sidste tre år er der sket stor vækst på det private jobmarked i Fredericia. 1813 nye

private job er skabt i perioden fra 2014 til 2017, og væksten er større i Fredericia end

nabobyerne, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Det er især i Taulov-området og

DanmarkC, der er "et vækstlokomotiv" for byen og hele trekantområdet pga. den

ideelle placering med hurtig adgang til jernbane, havn og motorvej. Læs mere her.

Erhvervslivet bakker op om jobindsats
84 samarbejdsaftaler er indgået med erhvervslivet, der viser opbakning til den

samarbejdsaftale, der er lavet mellem Business Fredericia, LO og Fredericia Kommune.

Målet er at forbedre erhvervslivets vilkår med sænkning af dækningsafgift og samtidig

få 85 ekstra langtidsledige Fredericianske borgere i arbejde, fremme

kompetenceudvikling i de lokale virksomheder og skaffe flere praktikpladser til unge. Se

virksomhederne her.

Kom med på Innocamp 2018 og få innovativt indspark
Giv din virksomhed en unik mulighed for at opleve, hvad der kan komme ud af at lade

unge mennesker tænke innovativt. Som deltagende virksomhed på InnoCamp får du

muligheden for at få løsningsideer til en konkret udfordring/opgave, som du stiller

https://businessfredericia.dk/arrangement/ledership-fredericia-forstaa-frygt-frigoer-uudnyttet-potentiale/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-business-fredericia-september/
https://businessfredericia.dk/arrangement/ivaerksaetterkursus-6-hverdagsaftener-2/
https://businessfredericia.dk/arrangement/succes-online-bliv-bedst-paa-nettet/
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericia-golf-netvaerksdag/
https://frdb.dk/erhverv/Privat-jobfest-600-nye-job-om-aaret-i-Fredericia/artikel/185178
https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2018/06/Samarbejdsaftaler_liste-pr-juni-2018.pdf


eleverne. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
 

Digitalies Rita og Henning Kruses Erhvervsudlejning

DK Vejhjælp        Tegnestuen Mejeriet

Evagraf                              Trekantens Dyrlæger

Respirationsvagten Urbania Street Food

 

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

http://www.innocamp.info/
http://www.dkvejhjaelp.dk
http://www.dkvejhjaelp.dk
http://www.mejeriet.dk
http://www.evagraf.dk
https://trekantensdyrlaeger.dk/
http://www.respirationsvagten.dk
http://www.urbaniastreetfood.dk
http://businessfredericia.dk/medlemsinfo/medlemsoversigt.aspx
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/846518/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/846518/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/846518/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/846518/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/846518/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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