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Fredericia - et kraftcenter for transport og logistik
Tilbage i 2015 valgte vi i Business Fredericia ”Transport og Logistik” som et af vores

strategiske fokusområder med et mål om blive Vestdanmarks kraftcenter for transport

og logistik i 2020.

Siden 2015 har mange transport og logistikvirksomheder valgt at placere sig eller

samle sine nationale aktiviteter i DanmarkC pga. områdets logistiske knudepunkt.

Blandt de seneste eksempler er Bring, der samler sine danske aktiviteter i Fredericia,

 DB Schenker, der bygger nyt logistikcenter og byggeriet af Taulov Dry Port, der bliver

ét af Danmarks største byggerier inden for lager og logistik.

Med væksten i området følger også et naturligt pres på vejnettet, og derfor er det også

afgørende, at der er afsat hhv. 6 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr. i 2021 i kommunale

midler, og man kan dertil håbe, at statsmidlerne til at udbygge infrastrukturen i

området de næste år også matcher behovene.

 

Når jeg ser på den enorme tiltrækningskraft og de spændende investeringer, så er der

ingen tvivl om, at vi i Fredericia i disse år er ved at materialisere vores mål om, at blive

Vestdanmarks kraftcenter for transport og logistik. Et nyt Fredericia image toner frem.

 

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
3. december kl. 7.45-9.15. 8 ud af 9 virksomhedsledere

interesserer sig kun for resultatopgørelsen i regnskabet og ikke

balancen, hvor der kan være mange flere værdier at hente. Derfor

inviterer vi til en skattejagt, hvor vi går på opdagelse efter de

overset penge. Læs mere her.

Pitch møde - er du potentiel samarbejdspartner for



Google i Fredericia?
10. og 11. december kl. 8.00-15.00. Er din virksomhed på

udkig efter nye opgaver, så er Google måske din nye kunde!

Business Fredericia og Google inviterer lokale virksomheder til at

præsentere sig som mulig leverandør til Google og i første omgang

inden for udvalgte arbejdsområderne. Læs mere her.

Mellemledernetværksmøde
18. december kl. 7.00-10.00. På dette morgenmøde er

deltagerne hinandens eksperter, og der er fokus på at sparre med

hinanden omkring udvalgte problemstillinger eller temaer.

Erfaringsudvekslingen bidrager til mellemlederens personlige og

ledermæssige udvikling. Læs mere her.

Direktørnetværksmøde - Leadership Fredericia
19. december kl. 7.00-10.00. På årets sidste netværksmøde

sætter vi fokus på, hvordan du aktivt kan bruge pressen.

Journalister arbejder med klare kriterier, også når de gode historier

skal udvælges, og dem får du indsigt i på dette morgenmøde. Læs

mere her.

Workshopforløb om at skabe vækst via kundenetværk
8. januar. kl. 9.15-15.15. Et spændende og gratis 2-dages

workshopforløb målrettet B2B virksomheder, der ønsker ny indsigt

og værktøjer til at knytte tættere kunderelationer og dermed opnå

øget konkurrencekraft og øget vækst. Læs mere her.

Nytårskur 2020 - Sæt kryds i kalenderen
14. januar. kl. 16.00-19.00. Sæt allerede nu kryds i kalenderen

denne dag, hvor vi inviterer erhvervslivet til Nytårskur. Særskilt

invitation følger ganske snart.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Hvem skal vinde Business Fredericias Erhvervspris

2019?
Nomineringen er stadig åben, så 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.

Lokalt HR-netværk for små og mellemstore

virksomheder
Arbejder du med HR/personale-relaterede opgaver i en mindre eller mellemstor

virksomhed, så er HR-netværket måske noget for dig. Her kan du dele erfaringer med

andre i samme rolle og få ny viden, som du kan bruge aktivt i dit arbejde med at drive

og udvikle HR-området i virksomheden. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
AccountMe.dk Ferle Produkter ApS

CBRE A/S Højskolen Snoghøj

Eclectic Living Whale24 ApS



Etcas Automation A/S  

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
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