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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 denne tid.

Ny online markedsplads med fokus på lokal handel
Velkommen til Fredericias egen online markedsplatform! Fredericia Kommune og
Business Fredericia er gået sammen med lokale butikker og virksomheder for i
fællesskab at give den en skalle for byens samlede ve og vel. På denne online
markedsplatform kan du som lokal leverandør gøre dine produkter og services
tilgængelige for handlende. Samtidig kan både virksomheder og private forbrugere gå
på indkøb 24/7. Se mere på Fredericia.whale24.

Regeringen sænker grænsen for hjælp til Coronaramte selvstændige, freelancere m.fl.
Kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer dækker nu
personer med en omsætning eller indtægt på mindst 10.000 kr. månedligt i
gennemsnit mod før 15.000 kr. Beløbsgrænsen er sænket for at hjælpe flere
selvstændige, freelancere, kunstnere og personer med mindre indkomst f.eks.
eksamensvagter, visse sæsonarbejdere og løsarbejdere inden for restaurationer, som
forventer et indtægtstab pga. Corona-krisen. Læs mere her.

COVID-19: Guide og overblik til virksomheder
Erhvervsstyrelsen samlede vejledningsplatform for virksomheder, Virksomhedsguiden,
har samlet en masse relevant information for virksomheder om Covid-19.

WEBINARS
Webinar – Find din virksomheds økonomiske
smertegrænse
1. april kl. 8.30-9.15. Det er af afgørende betydning for kriseramte virksomheders
overlevelse, at virksomheden og dens rådgiver har overblik over økonomien og har styr
på hvilke tiltag, der kan tages i anvendelse for, at virksomheden kan overleve. Få indblik
i dine overlevelsesmuligheder ved at teste konkrete løsningsscenarier vha. et særligt
analyseværktøj. Vi gennemgår også en case med en sund handelsvirksomhed, der står
til at miste omsætning pga. krisen. Læs mere her.

Webinar – Sådan fungerer kompensationspakkerne
1. april kl. 15.00-16.00. På dette webinar giver Erhvervshus Sydjylland dig et indblik i
nogle af de vigtigste tiltag, og hvordan de fungerer i praksis. Hovedvægten kommer til
at ligge på disse corona hjælpepakker:
Midlertidig lønkompensation
Kompensation for virksomheders faste udgifter
Kompensation til selvstændige
Læs mere her.

Webinar – Handlemuligheder for at fastholde dine
medarbejdere
2. april kl. 11.00-12.00. Coronavirus presser tusindvis af virksomheders økonomi,
der tvinger dem til at forholde sig til omkostningsreduktion bl.a. deres ansatte. På dette
webinar får du et overblik over dine muligheder for at fastholde dine medarbejdere i en
usikker og turbulent tid. Læs mere her.
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