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Corona-krisen er for alle en turbulent tid med mange nye problemstillinger og
informationer at forholde sig til. Vi vil derfor løbende give en opdatering på en række
nyttige links til at skabe overblik over relevante oplysninger og vejledninger, som
hjælper jer i Corona-krisen.

Business Fredericia - din lokale indgang til hjælp
Din indgang til vores rådgivernetværk bestående af eksterne advokater, revisorer og
andre erhvervsrådgivere, der er klar til at hjælpe byens erhvervsliv. Erhvervskonsulent
Stephen Bihl koordinerer henvendelser og forespørgsler fra virksomheder i forhold til at
bringe de rette rådgivere i spil. Kontakt Stephen Bihl på tlf. 9215 0127 eller
sb@businessfredericia.dk
Din indgang til sparring omkring fastholdelse af medarbejdere - Har du brug for et
overblik over dine muligheder i henhold til hjælpepakker, arbejdsfordeling,
opkvalificering af medarbejdere via onlinekurser m.m., så kontakt erhvervskonsulent
John Pagaard på tlf. 2060 3660 eller jp@businessfredericia.dk

COVID-19: Guide og overblik til virksomheder
Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant og bred
støttepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske
lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid. Læs mere om den
samlede hjælpepakke til erhvervslivet her.
Erhvervsstyrelsen samlede vejledningsplatform for virksomheder, Virksomhedsguiden,
har samlet en masse relevant information for virksomheder om Covid 19.

Early Warning - hjælp til kriseramte virksomheder
Måske oplever du, at Coronavirusen allerede har økonomiske konsekvenser for dig og
din virksomhed? Beredskabet af rådgivere i Early Warning tilbyder rådgivning og
sparring om, hvordan du kommer bedst igennem krisen. Hjælpen er gratis, uvildig og
fortrolig. Læs mere her.

Har du overvejet at efteruddanne dine ansatte under
corona-krisen?
Er der stilstand under Corona-krisen, så kan din virksomhed måske udnytte tiden på at
opkvalificere dine ansatte. IBC udbyder over 90 forskellige fag som
online/fjernundervisning med løntabsgodtgørelse. Kurser og efteruddannelse kan være

med til at minimere antallet af fyrede medarbejdere, fordi virksomheden kan få en stor
del af medarbejdernes løn betalt gennem løntabsgodtgørelse (VEU) og fondsmidler og
samtidig får alle styrket kompetenceniveauet. Læs mere her.

Din brancheorganisation er også en livline
Din brancheorganisation f.eks. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Horesta, SMVdanmark
og en række andre organisationer tilbyder rådgivning og hjælp til coronaramte
medlemmer.
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