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Business Fredericias ambition om et epicenter for
energi og klima
Fredericia er med områdets koncentration af energiaktører et naturligt epicenter, og
derfor ser Business Fredericia et stort potentiale for at sætte Fredericia på landkortet
og positionere sig på energi- og klimaområdet. Vi vil gøre det i samarbejde med House
of Energy, som er Danmarks grønne energiklynge.
Den 27. februar samler vi energibranchens aktører, virksomheder, myndigheder,
forsyningsselskaber m.fl. til et indledende kick off netværksmøde. Hensigten er at
drøfte mulighederne ved at skabe en stærk energiklynge i Fredericia og sammen med
de lokale virksomhedskræfter konkretisere, hvorledes et nyt energi- og klimanetværk
skal tage form. Læs mere i artiklen.

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. marts kl. 7.45-9.15. Gitte Kramer Jensen og Rikke Fink fra
Living Mindfully inspirerer os til at skærpe vores selvindsigt med det
sigte at skabe et liv i balance og dermed øge trivsel og forbygge
stress. Du får indblik i konkrete redskaber, du kan bruge til at skabe
selvindsigt og få skabt dit eget indre kompas, så du kan dyrke det,
der styrker dig. Læs mere her.

Mellemledernetværksmøde
4. marts kl. 7.00-10.00. På dette morgenmøde er temaet:
Elementer i forandringsprocesser. Op mod 70% af alle
forandringsprocesser lykkes ikke eller kun i lav grad. Vi sætter fokus
på mange af de elementer, der er til stede i forandringsprocesser
for at øge bevidstheden om, hvad der kan være i spil og hvilke
handlemuligheder, der kan trækkes på. Læs mere her.

Generalforsamling i Business Fredericia 2020
5. marts kl. 17.30-21.30. Du kan stadig nå at tilmelde dig årets
Generalforsamling for medlemmer i Business Fredericia. Læs mere
her.

Direktørnetværksmøde - Leadership Fredericia
12. marts kl. 7.00-10.00. Dagens netværksmøde er et
virksomhedsbesøg hos EUC Lillebælt, hvor direktør Lars Middelboe
og hans medarbejdere giver en orientering om
arbejdsmarkedsuddannelser/erhvervsuddannelser. Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
20. marts 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: Optimering af
virksomhedens økonomi. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER
Kender du eksportrådets podcasts: Business Insights?
Eksportrådets podcast-kanal Business Insights henvender sig til ansatte og ledere i
danske erhvervsvirksomheder. Formålet er ved hjælp af eksperter, virksomheder og
diplomater at gøre lytterne klogere på Danmarks vigtigste eksportmarkeder og nye
markedstrends, og hver podcast giver også danske virksomheder gode råd om vejen til
en eksportsucces. Se listen over tilgængelige afsnit i ITunes eller hos Soundcloud.

Få en dygtig universitetsstuderende ind i din
virksomhed
Mange virksomheder har allerede haft stor glæde og gavn af at have en studerende
tilknyttet. Det kan være til projektskrivning om en problemstilling i din virksomhed, i
praktik eller i studiejob. Kom til Business Lunch den 12. marts på Syddansk Universitet i
Kolding og mød engagerede studerende, der ønsker at samarbejde med din
virksomhed. Business Fredericia har selv gode erfaringer og hjælper dig med evt.
spørgsmål. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
BoardAdvisory ApS

Kunstmuseet Trapholt

Brdr. Petersens Polstermøbelfabrik ApS

OPAL Service ApS
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Port-Trade ApS

Cafe D'Leone

Presenco Sport A/S

Caverion Danmark A/S

ProEX ApS

Dansk Installations Teknik

Telia

Fredericia Frugt og Grønt

Virk Consult

Fredericia Lillebælt Rotary Klub
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 nyheds brev

