Nyhedsbrev nr. 7 | 2020

Kan din virksomhed hjælpe med værnemidler?
Fredericia Kommune efterlyser kitler, servietter og briller. Der er fortsat en del
værnemidler på lager, men der begynder at mangle nogle helt specifikke produkter.
Det drejer sig om:
Kitler med lange ærmer, der lukkes bagpå (både vandtætte og væskeafvisende).
Desinfektionsservietter til overflader (skal indeholde mellem 70 -85% ethanol).
Beskyttelsesbriller der slutter tæt - skal være af et materiale som tåler vand og
sæbe samt desinfektion med ethanol.
Hvis din virksomhed ligger inde med ovenstående, så kontakt Yelva Jensen:
yelva.jensen@fredericia.dk eller 2258 912.

Kom med på Fredericias online markedsplads
5o virksomheder og udbydere af produkter og services er allerede på
Fredericia.Whale24. Du kan få hjælp til at komme på platformen, og der er hverdag kl.
9-10 onlinetræning i at udfylde e-kataloget og oploade billeder. Kontakt
Support@whale24.dk.

Er din virksomhed klar til efter-Corona-krisen?
Det er svært at forudse, hvordan det hele ender. Men en ny hverdag på den anden side
af Corona-krisen venter. For mange virksomheder betyder det, at de skal have hjulene i
gang igen. Har du brug for sparring til at sætte det rigtige fokus for at træffe vigtige
beslutninger, så kontakt Business Fredericia.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter styrker
trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation
Dermed styrker regeringen og arbejdsmarkedets parter sikkerhedsnettet under
lønmodtagerne i den svære økonomiske situation, som COVID-19 har medført. Aftalen
betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer
hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
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.

Få overblik over opkvalificeringsmuligheder med løn
Vi har samlet et overblik over de uddannelsessteder i Trekantområdet, der kan tilbyde
onlineopkvalificering. Uddannelsesstederne sidder klar til at hjælpe med spørgsmål og
vejledning. Læs mere her.

WEBINARS • ARRANGEMENTER
Webinar for detailhandler og restauratører – bliv
klogere på regeringens hjælpepakker
16. april kl. 8.15-9.00. På dette webinar giver BRANDT Revision en gennemgang af
de forskellige hjælpepakker og gode råd til, hvordan du optimerer din virksomhed. Læs
mere her.

Webinar eller møde - Go' Morgen med Business
Fredericia
5. maj kl. 7.45-9.15. På dette morgenmøde får du en oplagt mulighed for at sparke
gang i dit B2B-salg, når iværksætter Palle Dyhre og salgstræner Henrik Væver deler ud
af deres bedste fif til større salg. Læs mere her.

Webinar (optagelse) - Find din virksomheds
økonomiske smertegrænse
Nåede du ikke at deltage? Så kan du nu (gen)se webinaret, hvor vi gennemgik en case
med en fiktiv optiker forretning, der oplevede et omsætningsfald på 30-50% og fik
indblik i nogle handlegreb. Du får samtidig gratis adgang til Karnov Business Optimiser
som online værktøj til at analysere dine egne regnskabstal. Læs mere nederst på siden
her.

Klik her for at framelde dig vores nyheds brev

