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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 - aktiv
networking og erfaringsudveksling
4. juni kl. 7.45-9.15. På dette morgenmøde er ordet frit til at
lufte en udfordring eller et fokusområde, som man sidder med i sin
virksomhed. Der er også tid til at netværke på kryds og tværs, som
vi plejer. Dette er sidste morgenmøde inden sommerferien. Læs
mere her.

Topmøde 4.0 DanmarkC Transport og Logistik
19. juni kl. 7.30-9.00. Business Fredericia og Fredericia
Kommune indbyder endnu en gang til topmøde, hvor vi drøfter
indsatsen og nye tiltag, der er nødvendige for at understøtte
erhvervsudviklingen i Taulov og DanmarkC-området. Læs mere her.

Direktørnetværksmøde - Leadership Fredericia
20. juni kl. 7.00-10.00. På dette netværksmøde sætter vi fokus
på det at skabe relationer. Det gør vi via Trusted Partner, som er en
simulering, hvor du sammen med de øvrige netværksmedlemmer
får mulighed for at vise, at du kan skabe gode resultater og
samtidig gode relationer. Læs mere her.
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Fyraftens Bajer for erhvervslivet i Fredericia
Business Fredericia og Event C står bag Fyraftens Bajer - et nyt netværkskoncept for
erhvervslivet. Her kan Business Fredericia medlemmer mødes på kryds og tværs til et
uformelt netværksmøde. Fyraftens Bajer varer halvanden time, afholdes én gang i
kvartalet og hostes af forskellige lokale medlemmer, som får mulighed for at
præsentere sin virksomhed overfor andre erhvervsfolk. Det er gratis at deltage, men
der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først-til-mølle-princippet. Næste
Fyraftens Bajer afholdes i august.

Det nye erhvervshus i Sydjylland tilbyder
specialistviden
Erhvervshus Sydjylland i Vojens er nu etableret og klar til at udbyde en bred palette af
specialiseret viden indenfor bl.a. generationsskifte, strategi og ledelse, markedsføring,
digitalisering, lean og finansiering. Erhvervshuset er et supplement til det lokale
erhvervskontor og et led i den nye erhvervsfremmestruktur, som Folketinget vedtog i
december 2018 med seks nye regionale erhvervshuse. Læs mere om Erhvervshus
Sydjylland på www.ehsyd.dk.

Den Danske Supply Chain Konference i Fredericia
Boost din viden med Danmarks førende eksperter indenfor digital supply chain den 19.
juni 2019 kl. 9.30-16.30 på Den Danske Supply Chain Konference i MESSE C, Fredericia.
Særtilbud for Business Fredericia medlemmer. Læs mere og tilmeld din virksomhed
her.

Ny deleordning for virksomheder om elevpladser
Den vedtaget kombinationsaftale gør det muligt for elever at fordele sin tid mellem
virksomheden og Fredericia Kommune. Uddannelsesforløbet for den enkelte elev
fastlægges i samarbejde mellem virksomheden og Kommunen. Er det interessant for
din virksomhed at vide mere om muligheden, så læs mere her.

Velkommen til 17 nye medlemmer i Business Fredericia
Acrylicon Danmark A/S

Hotel Hejse Kro

Subtle Clothing I/S

Audika

Jette Post Consulting

Universal Coaching

Bæk Consult

Kandidaterne ApS

Universal Foundation

Catering Engros

Olsen Design ApS

Ørntoft Collection

Dapsi International/Google

Scandinavian Toy Institute

55 Grader Nord

Helena Nymann

Stepup Venture ApS

Du finder en samlet medlemsoversigt her - den er nyttig, når du f.eks. skal
finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører...
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