Nyhedsbrev nr. 4 | 2019

Fredericia er kommet langt, men et fortsat målrettet
fokus er vigtigt!
Dansk Industri måler årligt erhvervsklimaet i de danske kommuner ud fra 9 parametre,
og årets DI undersøgelse er netop i gang. Sidste år tog Fredericia endnu et tigerspring
og placerede sig på en 17. plads. Men hvad skal der til, og hvordan bevarer Fredericia
placeringen? Det giver erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer sit bud på 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.

Boost dine salgstal gennem Social Selling og digitalt
salg
2. maj kl. 8.30-11.30. Social Selling og digitalt salg er blevet
relevant for enhver B2B virksomhed, da beslutningstagerne har
ændret deres indkøbsvaner. Salgsafdelingens funktion og rolle er
derfor ændret, men mange virksomheder har svært ved at
implementere denne forandring. Bliv klogere på, hvordan du griber
det an i din virksomhed. Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia
7. maj kl. 7.45-9.15. Har du en strategi, hvis du ingen omtale får
og medierne ikke vil tage din historie eller dække dit event? Det
giver Massimo Grillo, stifter af Format Media, dig svar på, når han
præsenterer nogle konkrete værktøjer, så du kan skabe din egen
mediestrategi med dit eget indhold. Du får også indblik i hvilket
indhold, der virker på de forskellige sociale medie-kanaler og en masse gode
eksempler. Læs mere her.

Mød de lokale folketingskandidater til debat om
erhvervslivets vilkår
15. maj kl. 15.00-17.30. Infrastruktur, uddannelser, arbejdskraft,
skatter og erhvervsturisme. Det er blot nogle af de emner, som kan

blive debatteret, når Business Fredericia og Fredericia Dagblad for
første gang inviterer til erhvervspolitisk valgmøde med
efterfølgende networking. Læs mere her.

Mellemledernetværksmøde
22. maj kl. 7.00-10.00. Netværkets deltagere har denne dag
fokus på at dele erfaring omkring temaet: Motivation – hvad skal
man som mellemleder have fokus på for, at medarbejderne er og
bliver motiverede. Læs mere her.

Direktørnetværksmøde - Leadership Fredericia
23. maj kl. 7.00-10.00. Disrupt or die? Bliv klogere på hvad
disruption indebærer, og hvordan det hænger sammen med
teknologier som internettet, sociale medier, robotter og kunstig
intelligens. Måske kredser dine tanker også om, hvordan disse nye
teknologier påvirker netop din branche eller virksomhed? og
hvordan kan du forberede dig på disruption? Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
24. maj kl. 7.30-10.00. Netværket er et eksklusivt forum for
erhvervsfolk, der arbejder i virksomheders bestyrelser. Dagens
tema som deltagerne deler erfaring udfra er: ejeraftalens indhold
og betydning. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER
Udviklingen af Taulov Dry Port godt i gang
Stort lager- og logistikbyggeri opføres i Taulov Dry Port. Byggeriet bliver 10,5 meter højt
og i alt 49.300 kvadratmeter. Det er et vigtigt skridt mod at blive Danmarks førende
logistisk knudepunkt. Læs mere her.

Hele automationsteknologuddannelsen kommer til
Fredericia
Det har længe været målet at få flere videregående uddannelser til Fredericia især
inden for det tekniske område. Fra august 2019 bliver det muligt at tage hele
automationsteknolog-uddannelsen i Fredericia. Læs mere her.

Adoption og samarbejde med folkeskoleklasser
Business Fredericia er på udkig efter interesserede industrivirksomheder, som gerne vil
høre mere om mulighederne for at adoptere en folkeskoleklasse. Som virksomhed er
du med til at skabe større kendskab til industrien som karrierevej blandt de unge, deres
forældre og undervisere. Kontakt erhvervskonsulent Jesper Bonnén, tlf. 9215 0128,
jb@businessfredericia.dk, hvis du vil høre mere.

Få hjælp til digital omstilling gennem ny tilskudspulje
på knap 25 mio. kr.
Er du en lille eller mellemstor virksomhed (op til 250 ansatte) med potentiale og
ambitioner om vækst, så kan du nu ansøge om at få 100.000 kr. til privat rådgivning
om digital omstilling og udvikling af e-handel. Bemærk, at
egenfinansieringsandelen kan være i form af arbejdstimer. Puljen udmøntes efter førsttil-mølle-princippet og lukker for nye ansøgninger senest den 10. juni 2019. Læs mere
her.

Velkommen til 10 nye medlemmer i Business Fredericia
BodilBang.dk

Murermester Brage ApS

Dan Gødning A/S

Piemonte på Flaske ApS

Den Lille Landsoldat ApS Sauber Rengøring & Service IVS
HEALE.DK

Susanne Adler

MANATOR ApS

Ullerup Ejendomsadministration og Regnskabsservice

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 nyheds brev

