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Michelin-stjerne gør byen attraktiv for både

virksomheder og borgere

Ti Trin Ned har netop fået en Michelin-stjerne, og dermed fastholder restauranten den

nuværende stjerne. Erhvervsdirektør Kristian B. Drejer er ikke i tvivl: Den flotte tildeling

løfter byens image og brander de attraktive bosætningsmuligheder. Ifølge ham har det

en positiv afsmitning og betydning i flere sammenhænge.

 

Det gør det nemmere, når vi viser byen frem for virksomheder udefra, der overvejer at

etablere sig - særligt de større virksomheder finder det attraktivt, når de skal tiltrække

eller få arbejdskraften til at flytte med til de nye omgivelser. Sammenholder man Ti Trin

Ned´s magiske præstation med bl.a. det succesfulde teater og den generelle positive

udvikling i byen, så smitter det af på Fredericias image. Læs mere 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. marts kl. 7.45-9.15. Hvad betyder det endelige Brexit for din

virksomhed? Marc Holland, der er deputy head of mission på den

britiske ambassade i Danmark giver en kort briefing om UK’s

udtræden af EU og potentielle konsekvenser heraf. Kom og hør,

hvordan du som virksomhed med forretningsmæssige forbindelser

til UK bedst ruster dig. Læs mere her.

Mellemledernetværksmøde
6. marts kl. 7.00-10.00. Hvordan får du dine medarbejdere til at

tage ejerskab? Det er spørgsmålet, som deltagerne stiller hinanden

og deler erfaringer ud fra på dagens netværksmøde. Læs mere her.

Direktørnetværksmøde - Leadership Fredericia
14. marts kl. 7.00-10.00. Vi stiller skarpt på leverandørdreven

innovation: fra fleksibel kundetilpasser til proaktiv kundeudvikler.

https://businessfredericia.dk/
https://fredericiaavisen.dk/michelinstjerne-goer-byen-attraktiv-for-nye-borgere/
http://www.businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-business-fredericia-marts-2/
https://businessfredericia.dk/arrangement/mellemledernetvaerksmoede-7/


Leverandørdreven innovation kan styrkes uanset, hvordan din

virksomhed i dag bidrager til kundernes udviklingsproces. På mødet

får du indblik i andre virksomheders arbejde med leverandørdreven

innovation, ligesom du bliver introduceret til og får mulighed for at

afprøve konkrete værktøjer. Læs mere her.

Generalforsamling i Business Fredericia
14. marts kl. 17.30-21.00. Vær med til årets generalforsamling

og få en status på året der gik samt de fremtidige indsatsområder i

Business Fredericia. Hør også manipulationseksperten Jan Hellesøe

fortælle, hvordan vi mennesker bliver manipuleret i hverdagen, når

han giver et grænseoverskridende foredrag. Læs mere her.

Erhvervstræf7000
26. marts kl. 14.00-16.30. Er lokal samhandel vigtig for dig? så

kom til Erhvervstræf7000 og få mulighed for at møde mange lokale

virksomheder på få timer – en ideel døråbner, både når du sælger

og køber produkter og services. Læs mere her.

Netværksmøde for produktions- og

industrivirksomheder i Fredericia
4. april kl. 16.00-19.00. På dette fyraftensmøde sætter

Fredericia Kommune og Business Fredericia fokus på det at drive

industri- eller produktionsvirksomhed i Fredericia. Vi drøfter bl.a.

rammevilkår, infrastruktur, den lokale erhvervsservice,

samarbejdsmuligheder, kompetenceløft af virksomhedens

medarbejdere og rekruttering m.m. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Serviceinfo vedr. udbygning af rampeanlægget ved

afkørsel 59
Fredericia Kommune og Vejdirektoratet skal i gang med udbygningen af

rampeanlægget ved motorvejsafkørsel 59. Arbejdet påbegyndes primo maj 2019 og

forventes færdig ved udgangen af 2020. Ønsker din virksomhed at blive løbende

orienteret om større trafikale ændringer i anlægsperioden, så send en e-mail til Tina

Dinesen, tina.dinesen@fredericia.dk. Læs mere her.

Velkommen til 14 nye medlemmer i Business Fredericia

Beauty By Harbo PJ Køleteknik

COZY Café & Restaurant Skovgaard Design

FLEXKOM ApS Sleipner 

Getoutdoor Tacos Danmark ApS 

Headsets.nu IVS Tømrermester Peter Frandsen & Søn

https://businessfredericia.dk/arrangement/leadership-fredericia-2/
https://businessfredericia.dk/arrangement/generalforsamling-business-fredericia-2/
https://businessfredericia.dk/arrangement/erhvervstraef7000/
https://businessfredericia.dk/arrangement/netvaerksmoede-produktion-industrivirksomheder/
https://businessfredericia.dk/arrangement/design-onboarding-workshop-faa-nye-vaerktoejer-skabe-forretningsudvikling-din-virksomhed/
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/TSA_59_FredericiaS/Sider/default.aspx
http://pjkoeleteknik.dk/
http://www.cozy-fredericia.dk/
http://www.skovgaarddesign.dk
http://www.flexkom.dk
http://www.getoutdoor.dk
http://www.headsets.nu
http://www.toemrer-frandsen.dk


Living Mindfully UNISCRAP A/S

Noble Manhattan Scandinavia IVS Østjysk Smede- og Maskinværksted

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.uniscrap.dk
http://businessfredericia.dk/medlemsinfo/medlemsoversigt.aspx
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/899283/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/899283/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/899283/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/899283/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/899283/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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