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Stort tillykke til Kentaur - vinder af Erhvervsprisen
2018
Knap 600 deltagere fra erhvervslivet og Fredericia
byråd var onsdag samlet til en stemningsfuld
Nytårskur i MESSE C. Aftenen emmede af tilfredshed
over de positive takter, som Fredericia slår an.
Stort tillykke til Kentaur og Bernt Dahl, der blev kåret
som vinder af Business Fredericias Erhvervspris 2018.
Læs mere om begrundelsen bag valget af vinderen
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
5. februar kl. 7.45-9.15. Årets første morgenmøde handler om,
hvordan din virksomhed får den gode historie frem i lyset. Her får
du indblik i hvilke kriterier, journalisten udvælger de gode
virksomhedshistorier udfra, konkrete værktøjer til at finde de gode
historier og ikke mindst præsentere dem. Læs mere her.

Iværksætterkursus - få et perfekt take-off som
selvstændig
28. februar kl. 17.00-20.30. Går du med en drøm om at starte
egen virksomhed? Så grib chancen for at komme rigtig fra start og
deltag på vores iværksætterkursus. Her kan du også møde og
erfaringsudveksle med de andre deltagere. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER
Business Fredericia er flyttet ind i Port House
Vi er nu at finde i nye lokaler i Fredericia kanalby, og vi glæder os til at tage imod vores
medlemmer og gæster i Port House på Vendersgade 74, 4. sal. Læs mere her.

Få en dygtig universitetsstuderende ind i din
virksomhed
Mange virksomheder har allerede haft stor glæde og gavn af at have en studerende
tilknyttet. Det kan være til projektskrivning om en problemstilling i din virksomhed, i
praktik eller i studiejob. Kom til Business Lunch den 28. marts på Syddansk Universitet i
Kolding og mød engagerede studerende, der ønsker at samarbejde med din
virksomhed. Business Fredericia har selv gode erfaringer og hjælper dig med evt.
spørgsmål. Læs mere her.

På udkig efter nyuddannede talenter?
Karrieredagene er Danmarks største job- og karrieremesse med 8.000 besøgende. Her
kan du som virksomhed møde en bred vifte af talenter, der er på vej på
arbejdsmarkedet. Du kan bl.a. møde ingeniører, IT-profiler, økonomi- og
jurastuderende, sprogkyndige og andre humanister. Messen giver dig mulighed for at
brande din virksomhed, karrieremuligheder og tiltrække de helt rigtige kandidater. Læs
mere her.

Webinar: hør om dine muligheder med
vækstprogrammet: InnoBooster
InnoBooster investerer i videnbaserede udviklingsprojekter i startups samt små og
mellemstore virksomheder. Det kan være et nyt produkt, en ny service eller
forbedringen af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og
skaber vækst. Webinaret afholdes den 28. februar og gør dig klogere på, hvilke typer
projekter InnoBooster investerer i, ansøgningskriterier og gode råd. Læs mere her.
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Du finder en samlet medlemsoversigt her - den er nyttig, når du f.eks. skal

finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører...
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