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DLG satser endnu mere på Fredericia:
Bygger kæmpe logistikcenter i Taulov
Danmarks største grovvarekoncern DLG flytter ikke blot sit hovedkontor til Fredericia.
Grovvareselskabet har også besluttet at samle sine lager- og distributionsaktiviteter i
et 28.000 kvm stort logistikcenter i Taulov Dry Port. Logistikcentret bliver samlingspunkt
for DLG´s i dag 7 forskellige lagre. Byggeriet forventes at gå i gang i løbet af dette
efterår og skal efter planen stå færdigt i foråret 2020. Selskabet har længe ønsket ét
samlet lager men har manglet den helt rigtige lokation. Det har de nu fundet i Taulov
med den unikke placering som logistik-knudepunkt centralt i Danmark.
DLG’s nye store lager-konsolidering i Taulov Dry Port er med at styrke Fredericias
position som europæisk transport-knudepunkt. Læs mere i artiklerne her og 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 - Se muligheder i
webinars som formidlingsform
4. december kl. 7.45-9.15. Mødet afholdes som
virksomhedsbesøg hos WECADEMY, som står for dagens
temaindlæg og giver appetitvækker på, hvad fremtidens lærings- og
formidlingsform, webinarmediet, har af muligheder for din
virksomhed. Læs mere her.

Mellemledernetværksmøde
12. december kl. 7.00-10.00. På dette netværksmøde drøfter
deltagerne: Hvad kræver det at være en god leder, og hvad skal der
til for at få medarbejdere til at tage ejerskab. Læs mere her.

Leadership Fredericia - Datadreven vækst: fra data til
profit
18. december kl. 7.00-10.00. Dagens tema er: Datadreven
vækst: fra data til profit. Vi stiller skarpt på, hvordan data og
digitalisering giver nye vækstmuligheder og udfordrer eksisterende
forretningsmodeller. Få også indsigt i de 9 kompetencer, som afgør
om en virksomhed tjener penge med data eller ej. Læs mere her.

Nytårskur den 23. januar 2019 - Sæt kryds i
kalenderen
23. januar kl. 16.00-19.00. Sæt allerede nu kryds i kalenderen
denne dag, hvor vi inviterer til Nytårskur. Særskilt invitation følger
ganske snart.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER
Nyt vækstprogram, SMV:Digital, hjælper virksomheder
med e-handel og digitalisering
Kunne du bruge ekspertviden til at styrke eller udvikle nye e-handelsløsninger i din
virksomhed for at styrke online salget? så har du via SMV:Digital mulighed for at
deltage i et e-handelforløb der består af en gratis workshop kombineret med et tilskud i
form af 25.000 kr. til tilkøb af privat rådgivning. Læs mere her.

Hvem skal vinde Business Fredericias Erhvervspris
2018
Kender du en person/gruppe/virksomhed/institution, som med en særlig indsats kan
fremhæves som en inspirationskilde til at vise vejen til øget vækst og udvikling? så
fortæl os gerne, hvem du mener skal nomineres til årets Erhvervspris.
Prisen uddeles ved Nytårskuren den 23. januar 2019. Læs mere om Erhvervsprisen her.

Lad universitetsstuderende kigge på dine marketingudfordringer
På Syddansk Universitet i Kolding skal 160 erhvervsøkonomi-studerende bruge foråret
2019 på at arbejde med og komme med konkrete løsningsforslag på en marketingudfordring. Har din virksomhed en marketing-udfordring, der kan have gavn af kvikke,
unge menneskers blik, teoretiske viden og knofedt? så er chancen der nu, læs mere
her.
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