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STORT tillykke til DLG - vinder af Erhvervsprisen 2019
Godt 700 deltagere fra byråd, erhvervs- og foreningslivet

var samlet til Nytårskur på Fredericia Teater den 14.

januar. Eftermiddagen emmede af tilfredshed over den

positive transformation Fredericia befinder sig midt i, og

der var mange ting at klappe af bl.a. 15 lokale gazeller, et

stort antal nye virksomheder til byen, en Kanalby i

rivende udvikling.

Sidst men ikke mindst blev DLG hædret som vinder af

Business Fredericias Erhvervspris 2019. Læs mere om

begrundelsen bag valget af vinderen 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.

Mellemledernetværksmøde
29. januar kl. 7.00-10.00. På dette morgenmøde er temaet:

Facilitering af gode møder. Få indblik i hvordan du som

leder/mødeleder kan gøre dine møder mere skarpe, målrettede og

dynamiske og dermed sikre, at du og dine deltagere går derfra med

oplevelsen af et værdifuldt og givende møde. Læs mere her.

Direktørnetværksmøde - Leadership Fredericia
30. januar kl. 7.00-10.00. På årets første netværksmøde ser vi

nærmere på, hvad ledere kan lære af filosoffen Søren Kierkegaard.

Hvad er det vigtigste i dit liv? Hvad kan du ikke leve uden? Hvad

lever du for? I en tid hvor forandringer hele tiden sætter en ny

dagsorden, er det vigtigt at kunne holde fast i sine egne værdier og

sin egen livsanskuelse. Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia
4. februar kl. 7.45-9.15. På årets første morgenmøde har vi et

populært emne på agendaen: Søgemaskineoptimering/SEO. At

være synlig online er et must for de fleste virksomheder i dag. Kom
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og få opskriften på, hvordan du får en god plads i søgeresultaterne

og bliver dus med SEO. Læs mere her.

Kick off møde om nyt energi- og klimaforum i

Fredericia
27. februar kl. 7.30-10.30. Skal vi sammen skabe Danmarks

centrum for energi og klima? I Business Fredericia har vi gjort os

nogle ideer, og derfor inviterer vi energibranchens virksomheder,

aktører og interessenter til et kick off møde, hvor vi sammen drøfter

potentiale og muligheder i et nyt energi- og klimanetværk. Læs

mere her.

Iværksætterkursus - få et perfekt take-off
4. marts kl. 17.00-20.00. Går du med en drøm om at starte

egen virksomhed? Så grib chancen for at komme rigtig fra start og

deltag på vores iværksætterkursus. Her kan du også møde og

erfaringsudveksle med de andre deltagere. Læs mere her.

Generalforsamling i Business Fredericia 2020
5. marts kl. 17.30-21.30. Særskilt invitation er sendt til alle

medlemmer i Business Fredericia. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Skab vækst via onlinehandel
Få overblik over udviklingen i E-handel og bliv rustet til at skabe vækst på både

hjemmemarkedet og på eksportmarkedet, når Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus

Fyn den 6. februar 2020 kl. 08.30-12.45 inviterer til seminar om onlinehandel. Læs

mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
ArbejdsmiljøCentret A/S Findminrejse.dk SØR Motivation

Billund Lufthavn A/S Ga Consult Techpro Industries ApS

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S GITTE HOUMAND Tranberg Design Company

Din Madpartner ApS JASØ Rejser ApS TriCloud ApS

Driving-ad KAR+CO ApS WE-CRUIT ApS

EASY WAGON A/S ScanNautic A/S willFlo Vinduespolering

Energy and Climate Academy ApS Simple Homes ApS ØkonomiXperten

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.
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