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14. plads i DI-måling – Fredericia fortsætter sin

opstigning mod toppen
De lokale virksomheder giver erhvervsklimaet i Fredericia Kommune et endnu større

skulderklap end sidste år. I DI’s årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsklima

lander Fredericia i år på en imponerende 14. plads ud af alle landets kommuner. Det er

en fremgang på yderligere tre pladser siden sidste år, hvor Fredericia ellers tog et stort

skridt op af ranglisten.  

 

Den øgede popularitet understreges også af, at mere end 4 ud af 5 virksomheder nu vil

anbefale andre virksomheder at flytte til Fredericia. Det er en meget høj andel

sammenlignet med andre kommuner. Den flotte udvikling afspejler en vedholden og

målbevidst indsats for at gøre Fredericia til en attraktiv erhvervskommune. Se mere

om undersøgelsen 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
1. oktober kl. 7.45-9.15. Vi byder velkommen i Det Grønne

Rum, hvor konsulent i Fredericia Kommune, Ellen Marie Fonvig,

fortæller om, hvad Det Grønne Rum kan, og hvordan

bæredygtighed er ved at blive et af de største branding temaer –

hvad enten man er en virksomhed eller kommune. Vi drøfter hvad

bæredygtighed er i jeres virksomheder, og hvordan I evt. kan bruge det til at styrke

jeres virksomhedsprofil både overfor kunder, leverandører, samarbejdspartnere og

fremtidige medarbejdere. Læs mere her.

Fyraftensmøde – hjælp dine ansatte med læse- og

skrivevanskeligheder eller ordblindhed
3. oktober kl. 15.30-17.30. Thomas Mose fra Ordblindetræning

præsenterer, hvordan de nyeste læse- og skriveteknologier kan

understøtte medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder.

Han viser konkrete eksempler på teknologier og apps, der kan

https://businessfredericia.dk/
https://businessfredericia.dk/14-plads-i-di-maaling-fredericia-fortsaetter-sin-opstigning-mod-toppen/
http://www.businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-oktober/


anvendes såvel på computer som på telefoner og tablets. Læs

mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
11. oktober 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:

Bestyrelsesevaluering. Læs mere her.

Mellemledernetværksmøde
23. oktober kl. 7.00-10.00. På dette netværksmøde er

deltagerne hinandens eksperter og sparre på tværs omkring

ledelsesmæssige udfordringer. Læs mere her.

Direktørnetværksmøde - Leadership Fredericia
24. oktober kl. 7.00-10.00. 70-90% af alle virksomheder lykkes

ikke med deres strategi. Det er kritisk, fordi formålet med

strategien er at sætte virksomheden i stand til at tjene penge,

mobilisere sit potentiale og sikre sin fremtid. På netværksmødet

giver indlægsholder Bo Bresson indsigt i, hvordan vi lykkes med en

ambitiøs strategi. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Industrien har og får hårdt brug for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Samtidig

er der mange, der ikke har indblik i, hvad produktionsvirksomheder kan tilbyde. Med

årets tema: Industrien som karrierevej, sætter Industriens Uge fokus på, hvordan

industrien kan danne ramme for attraktive karrieremuligheder, hvad end man har

været i branchen i mange år eller knap er begyndt. Få overblik over arrangementer her.

Har gamere kompetencer du kan bruge i din

virksomhed?
Der er stigende interesse for de unge gamere i erhvervslivet. Hvad er det, der gør dem

så attraktive? På NPF Business Academy konference den 11. oktober i Fredericia, kan

du høre mere om, hvilke kompetencer som gamere især kan tilbyde erhvervslivet, og

hvordan erhvervslivet kan passe disse kompetencer ind i fremtidens efterspørgsel. Læs

mere om programmet og tilmelding her.

Deltag i InnoCamp 2019 og få et innovativt indspark
Den 13.-14. november afholdes InnoCamp for 10. gang og samler 600 unge mennesker

fra byens 8. klasser og gymnasier. Giv din virksomhed en unik mulighed for at opleve,

hvad der kan komme ud af at lade unge mennesker tænke innovativt. Som deltagende

virksomhed på InnoCamp får du muligheden for at få elevernes løsningsideer til en

konkret udfordring/opgave. Det kan være alt fra produktudvikling, markedsføring, nye

kontaktmuligheder, målgrupper, distribution, etc. Lyder det interessant? Så kontakt

Annemette Skovgaard, anj@ibc.dk

https://businessfredericia.dk/arrangement/fyraftensmoede-hjaelp-dine-ansatte-med-laese-skrivevanskeligheder-eller-ordblindhed/
https://businessfredericia.dk/arrangement/bestyrelsesnetvaerksmoede-11/
https://businessfredericia.dk/arrangement/mellemledernetvaerksmoede-10/
https://businessfredericia.dk/arrangement/leadership-fredericia-direktoernetvaerksmoede-2/
https://www.industriensuge.dk/
https://www.industriensuge.dk/
https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2019/09/Konference-om-erhvervsrettede-kompetencer-hos-gamere.pdf


Donér din tid og bliv dommer ved Danish

Entrepreneurship Award 2019
Vil du være med til at give idérige elever og studerende et skub i den rigtige retning?

Så bliv dommer når Fonden for Entreprenørskab afholder Danish Entrepreneurship

Award i Fredericia den 21. november 2019. Her afholdes en række konkurrencer, hvor

elever og studerende skal præsentere deres idéer for dommere, som giver dem

feedback og sparring. Læs mere her.

Få fribillet til Hi-messen i Herning
Du har nu chancen for at komme gratis med til årets Hi-messe i Herning den 1.-3.

oktober 2019. Her får du inspiration og viden om digitalisering, robotter og automation.

Du hører om andre virksomheders erfaringer, får inspirerende oplæg, f.eks. hvordan du

skaffer den medfinansiering, der baner vejen for din virksomhed. Læs mere her.

Velkommen til 12 nye medlemmer i Business Fredericia

De Meza ApS Good Spoon Marketing
Mand & Bil, Steven Holm

Larsen

Dynamic Investment

ApS
Karnov Group STRINI & STRINI

Fredericia Brewpub ApS
Only Stores Denmark

A/S
TEXT ME

FPM ApS Restaurant Ros Vandreterapeuten 

Du finder en samlet medlemsoversigt her - den er nyttig, når du f.eks. skal

finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører. Det er også

muligt at søge på brancher.

     

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://award.ffe-ye.dk/bliv-dommer
https://www.hi-industri.dk/besoeg-messen/hent-fribillet?utm_source=Nyt+fra+Erhvervshus+Sydjylland&utm_campaign=83274af525-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_29_12_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9729ff562f-83274af525-70294501
https://www.mandogbil.dk/staff/steven-holm-larsen/
http://www.karnovgroup.dk
http://www.striniogstrini.dk
https://www.fredericiabrewpub.dk/
http://www.only.com
http://www.restaurantros.dk
http://businessfredericia.dk/medlemsinfo/medlemsoversigt.aspx
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/948762/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/948762/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/948762/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/948762/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/948762/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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