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Business Fredericia har et stærkt ambassadørkorps
Først og fremmest tak til de knap 200 medlemmer, der har besvaret Business

Fredericias seneste tilfredshedsmåling.

Siden vores etablering i 2015 har vi årligt målt tilfredsheden blandt vores medlemmer,

dels fordi det er vigtigt hele tiden at have en temperaturmåling af, hvor tilfredse vores

medlemmer er med vores indsats på en række punkter, dels for at indsamle viden om

interesseområder til brug for de arrangementer vi udbyder lokalt, relevante

henvisninger til vækstprogrammer og udvikling af andre servicetilbud m.m. Det er

yderst relevant feedback for, at vi kan blive ved med at udvikle og forbedre vores

medlemsservice.  

 

Samlet set kan vi se, at der fortsat er en høj medlemstilfredshed, hele 92 % af

svargiverne er tilfredse med at være en del af Business Fredericia. Samtidig udtrykker

87 % af svargiverne, at de vil anbefale Business Fredericia til andre virksomheder, og

det vidner om et særdeles stærkt ambassadørkorps. Resultaterne er vi oprigtigt glade

for. 

Vi er allerede i gang med at omsætte den viden vi har fået fra målingen til konkrete

indsatser, så vi kan fastholde det flotte niveau.

 

Med venlig hilsen

Kristian B. Drejer

Erhvervsdirektør

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. november kl. 7.45-9.15. På dette morgenmøde skal vi

networke i det fri, når vi tager en gåtur i de flotte omgivelser langs

vandet. Det kan være du pusler med nogle idéer eller udfordringer i

din virksomhed, som du med fordel kan få vendt med din

https://businessfredericia.dk/
http://www.businessfredericia.dk


gåmakker. Læs mere her.

Synlighed giver salg - lær at markedsføre dig selv på

gratis kanaler
19. november kl. 8.30-16.00. Bliv en stjerne til markedsføring

og udnyt alle de gratis kanaler, der ligger for dine fødder. Er du

iværksættere og ønsker at markedsføre dig mere effektivt, så kan

du på dette kursus lære, hvordan du markedsfører dig selv på

forskellige kanaler. Du får indsigt i, hvordan du bliver en god

storyteller, tekstforfatter og skærmtrold. Læs mere her.

Mellemledernetværksmøde
20. november kl. 7.00-10.00. På dette morgenmøde sætter vi

fokus på, hvordan virksomheder arbejder med talentspotting og

talentudvikling. Du får ny viden og inspiration til, hvordan du kan

nytænke rekrutterings-

processer og måden, du skaber de rigtige rammer for, at

talentpotentialet kan blomstre. Læs mere her.

Direktørnetværksmøde - Leadership Fredericia
21. november kl. 7.00-10.00. Dagens tema er talentspotting og

strategisk talentudvikling. Vi ser nærmere på, hvordan

virksomheder spotter talent og hvilke udfordringer, der kan være i

dette. Hvad er et talent? hvem har talentpotentiale? hvad er det

gode talentmiljø og lederens rolle? Det er nogle af de centrale

spørgsmål, som du får svar på. Læs mere her.

Aftenarrangement om Code of Care Fredericia
28. november kl. 16.30-21.00. Socialt ansvar er et fælles

ansvar - en række lokale virksomheder har sat sig for at gøre en

forskel. Kom til en inspirerende og underholdende aften med mad,

musik og overraskelser, hvor fredericianske virksomheder mødes til

dialog omkring Code of Care Fredericia. Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
29. november 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: Bestyrelsens rolle og

indflydelse på virksomhedens strategiske innovationsarbejde. Læs

mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Hvem skal vinde Business Fredericias Erhvervspris

2019?
Kender du en person/gruppe/virksomhed/institution, som med en særlig indsats kan

fremhæves som en inspirationskilde til at vise vejen til øget vækst og udvikling? så

fortæl os gerne, hvem du mener skal nomineres til årets Erhvervspris.

Prisen uddeles ved Nytårskuren den 14. januar 2020. Læs mere om Erhvervsprisen her.

Brexit - få skræddersyet en 1:1 rådgivning
Har du og din virksomhed mange spørgsmål omkring brexit? så kan I nu få hjælp til en

konkret handlingsplan for jeres samhandel med Storbritannien. Erhvervshusenes

brexitprogram tilbyder konkret hjælp til de ca. 3000 danske mindre og mellemstore

virksomheder, der er påvirket af et kommende brexit. Læs mere her.

https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-november/
https://businessfredericia.dk/arrangement/synlighed-giver-salg-laer-at-markedsfoere-dig-selv-paa-gratis-kanaler/
https://businessfredericia.dk/arrangement/mellemledernetvaerksmoede-11/
https://businessfredericia.dk/arrangement/leadership-fredericia-direktoernetvaerksmoede-3/
https://businessfredericia.dk/arrangement/aftenarrangement-om-code-of-care-fredericia/
https://businessfredericia.dk/arrangement/bestyrelsesnetvaerksmoede-12/
https://businessfredericia.dk/erhvervspris/
https://ehsyd.dk/brexit?utm_source=Nyt+fra+Erhvervshus+Sydjylland&utm_campaign=bc1abb6aab-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_29_12_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9729ff562f-bc1abb6aab-70294501


Få hjælp til at lægge en plan for digitaliseringstiltag i

din virksomhed
Er du træt af at fægte i blinde i forhold til digitaliseringen? ”Digitaliser dine produkter”.

”Kom på online markedspladser”. ”Automatiser dine processer”. De digitale

muligheder er grænseløse og med vækstprogrammet ’Digital Omstilling - Strategi for

Digitalisering’, får du hjælp til at lægge en klar retning. Du får op til 110.000 kr. i

medfinansiering til køb af en digital ekspert, som i tæt samarbejde udarbejder

strategien for digitalisering i din virksomhed. Læs mere her.

Early Warning - et beredskab der hjælper kriseramte

virksomheder
Early Warning er en konsulentenhed drevet af 100 frivillige kompetence erhvervsfolk og

8 fastansatte konsulenter. De hjælper ejerledede virksomheder gennem

konkurstruende kriser - gratis, fortroligt og uvildigt. Historisk set er det lykkes dem i

halvdelen af tilfældene at rette virksomheden op, yderligere en andel rekonstrueres.

Konkurser gennemføres mere effektivt og med mindre gæld. Læs mere her.

Fredericia skal bidrage til at nå verdensmålene
En ny strategi skal sætte retningen for, hvordan Fredericia Kommune vil arbejde lokalt

med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Strategien hedder Fredericia for

Verdensmålene. Borgere, virksomheder og organisationer opfordres til at kommentere

indholdet, og du giver dine input her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
BOOKINGHUSET Gartex A/S

Center Danmark Goal Ejendomme ApS 

City-Juristen Golegal

FolieManden Uniq Automotive

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://ehfyn.dk/strategi_digitalisering
https://earlywarning.dk/om-early-warning/fakta-om-early-warning
https://fredericia.viewer.dkplan.niras.dk/plan/73#/
https://www.bookinghuset.dk/
http://www.gartex.dk/
https://www.centerdenmark.com/
https://www.city-juristen.dk/
https://www.uniqautomotive.dk/
http://businessfredericia.dk/medlemsinfo/medlemsoversigt.aspx
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/962538/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/962538/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/962538/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/962538/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/962538/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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