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Kæ re Modtager
Det er en svær tid, som vi lever i. Corona-krisen raser stadig, og meget må vige i
denne tid. Der er lys forude, da Statsminister Mette Frederiksen nu lægger op til en
gradvis genåbning af Danmark.
Det vil tage lang tid og kræve meget af vores samfund med store økonomiske
konsekvenser til følge for vores virksomeder. Det er et faktum. Men der knokles virkelig
på mange løsninger, både på de kortsigtedede og langsigtede og til de små og store
virksomheder.
Vi opfordrer i disse uger alle til at støtte og handle lokalt. Dertil kommer, at vi har
aktiveret vores rådgivernetværk, afholder webinars og hele tiden står klar til at hjælpe i
Business Fredericia. Ud over de nationale hjælpepakker så har Fredericia Byråd også
lyttet til vores ord, som er inspireret af Jer. Derfor vil jeg gerne rose Byrådet for at
investere et trecifret millionbeløb i renoveringer og anlæg allerede nu.
Intet er lige til i denne tid, og vi kommer til at introducere mange andre tiltag undervejs.
Kom gerne med indspark og ideer, de er fortsat meget velkomne.
Jeg ønsker Jer alle en rigtig god påske.
Med venlig hilsen
Kristian Bendix Drejer
Erhvervsdirektør, Business Fredericia

WEBINARER · NYHEDER
Webinar - Klar til at søge SMV:Digital
15. april kl. 10.00-11.00. Nu kan du få 100.000 kr. i tilskud til den rådgivning og
hjælp, der skal til for, at din virksomhed kan tage de næste sikre skridt i en digital
retning. Hør på dette webinar om mulighederne, og om hvordan du skruer en effektfuld
ansøgning sammen. Læs mere her.

Online dialogmøde med Borgmester Jacob Bjerregaard
16. april kl. 11.00-12.00. Borgmesteren inviterer erhvervslivet i Fredericia til at
deltage i et online dialogmøde, hvor han vil fortælle mere om de lokale initiativer, der er

iværksat for at bidrage til at afhjælpe sundhedskrisen så meget som overhovedet
muligt. Derudover deltager CEO Jacob Nielsen fra Erhvervshus Sydjylland, Jobcenterchef
Sanela Ljeskovica og Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer og giver en status fra hver
deres organisation. Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia
AHA ApS

HMBconsult

Alle Tiders Køkken

Jønne´s Mad-Event ApS

ATbiler A/S

Normal

COSE

Svane Marketing

ESBEES Headhunting
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.
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