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Kæ re kontakt
Det er få dage siden, at vi stod i glædens tegn sammen i MESSE C for at afholde vores
årlige Generalforsamling. Vi så tilbage på fem gode år for byens virksomheder, borgere
og Business Fredericia. Aftens foredragsholder, fhv. minister, Mogens Lykketoft sagde
flere gange i sit oplæg: “På den anden side af Corona-krisen”, der grinede vi lidt.
Nu higer vi efter den anden side af denne krise, der kun er få dage gammel. Det er
historisk. Nu står vi midt i Corona-krisen, og det gør ondt på alle. Jeg hører fra jer
dagligt, og det I fortæller, gør et stort indtryk. Regeringen arbejder på at skabe
løsninger til erhvervslivet samtidig med, at de beder om, at sundhedsanbefalingerne
overholdes. Det er svært, for når man ikke lukker alt ned, så skal erhvervslivet fortsat
gå på arbejde, og når borgerne anbefales at blive hjemme, så er der ingen handlende
kunder.
Fredericia Kommune og Business Fredericia knokler for at hjælpe alt det, vi kan. Derfor
har Kommunen meldt ud, at man betaler regningerne før tid for at give sine
leverandører en hjælpende hånd. I dag har vi meldt ud, at vi aktiverer vores eksterne
rådgivernetværk, så alle vores medlemmer via os, kan gøre brug af deres råd i denne
svære tid. Helt naturligt har vi også valgt at udskyde kontingentopkrævning blandt
vores mindre medlemmer.
Jeg håber, at hjulene hurtigst muligt kommer op at køre igen i Verden, Europa,
Danmark og Fredericia. Vi kan alle bidrage ved at holde forbruget i gang og f.eks. lave
de langsigtede indkøb allerede nu, støtte take-away ordninger o.l.
Vi vil i Business Fredericia gøre alt, hvad vi kan for at være der for jer både nu og på
den anden side af Corona-krisen.
Med venlig hilsen
Kristian Bendix Drejer
Erhvervsdirektør, Business Fredericia

COVID-19: Guide og overblik til virksomheder
Corona-krisen er for alle en turbulent tid med mange nye problemstillinger og
informationer at forholde sig til. Vi har derfor samlet en række nyttige links til at skabe
overblik over relevante oplysninger og vejledninger, som hjælper virksomheder i

Corona-krisen. Dem finder du på vores hjemmeside. Vi opdaterer løbende vores
kanaler med nyheder.
Alle medarbejdere er tilgængelige, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål. Du
kan skrive eller ringe til os, så tager vi hånd om din henvendelse ganske som vi plejer.
Fysiske møder erstattes så vidt muligt med telefonmøder eller via Facetime/Skype.

Hjælp til Fredericia Kommunes leverandører
Økonomiudvalget i Fredericia Kommune har hastebehandlet en sag, der gør det muligt
at fremrykke betalinger til Kommunens leverandører. Virksomheder der ønsker at
fremrykke betalinger fra Fredericia Kommune kan fra på mandag den 16. marts
anmode om fremrykning på www.fredericia.dk.

Business Fredericia aktiverer sit eksterne
rådgivernetværk
For at hjælpe vores medlemmer så godt så muligt i en problemfyldt tid, har vi aktiveret
organisationens eksterne rådgivernetværk heriblandt advokater, revisorer og andre
erhvervsrådgivere for til at hjælpe byens erhvervsliv. Erhvervskonsulent Stephen Bihl vil
koordinere henvendelser og forespørgsler fra virksomheder i forhold til at bringe de
rette rådgivere i spil. Kontakt Stephen på 9215 0127 eller sb@businessfredericia.dk

To-do-liste med gode råd til detail- og servicebranchen
Cityforeninger og handelsstandsforeninger videndeler råd og gode ideer, og de har i
fællesskab lavet en praktisk to-do-liste med gode råd til deres medlemmer og andre,
som kan bruge den. Læs mere her.
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