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Kære Modtager

 

 

Velkommen til Business Fredericias nyhedsbrev - tak fordi du læser med.

Danmarks nye Energiklynge, Energy

Cluster Denmark og Center Denmark,

etablerer sig begge i Fredericia

 

Den fælles strategiske satsning mellem Business Fredericia, Fredericia Kommune og

ADP på Energi og Klimaområdet, som blev præsenteret på Business Fredericia’s

generalforsamling i marts måned, har fået en flyvende start!

 

Der er et meget stort potentiale, som vi vil udløse i de kommende år, i Fredericia og i

Danmark.

 

At Danmarks nye energiklynge, Energy Cluster Denmark og Center Danmark, etablerer

sig i Fredericia er kæmpe stort. Vi har dannet et energi- og klima forum med over 65

energivirksomheder, og der arbejdes med forskellige spændende projekter, udtaler

Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer, Business Fredericia. 

 

Få mere viden om, hvad det betyder for Fredericia:

 

Stort energicentrum flytter til Fredericia: https://fredericiaavisen.dk/stort-

energicentrum-flytter-til-fredericia/  

 

Erhvervsdirektør: Det vil forandre Fredericia og skabe

arbejdspladser: https://fredericiaavisen.dk/erhvervsdirektoer-det-vil-forandre-fredericia-

og-skabe-arbejdspladser/

 

To store energi-aktører får fælles kontor i Fredericia - læs Fredericia Dagblads artikel

her

https://businessfredericia.dk/
https://fredericiaavisen.dk/stort-energicentrum-flytter-til-fredericia/�
https://fredericiaavisen.dk/erhvervsdirektoer-det-vil-forandre-fredericia-og-skabe-arbejdspladser/
https://frdb.dk/artikel/to-store-energi-akt�rer-f�r-f�lles-kontor-i-fredericia


Sommerby i Fredericia - en stor succes

Sommerby i Fredericia er nu slut for i år, og nu venter et kommende evalueringsmøde,

for med så stor en satsning, er det vigtigt at få evalueret på, hvad der gik godt, og hvad

der gik knap så godt. Men alene ud fra de mange tilbagemeldinger der er kommet fra

erhvervslivet, byens borgere og feriegæster, må Sommerby i Fredericia betegnes som

en stor succes. Byforum må siges at være kommet godt i gang, og ikke mindst at alle

aktører har budt ind i det gode samarbejde, der har været mellem kommune, forening-

og erhvervslivet.

 

 

Vil du vide mere om Sommerby i Fredericia? Læs med her:

 

Rullegræs binder mitbyen og kanalbyen sammen: De næste to måneder bliver fyldt

med aktiviteter

Borgmester: Liv i butikker er tilbage - operation Sommerby skal sikre næste skridt

Fredericia investerer millioner i sommerliv

 

ARRANGEMENTER 

Nyt | Motions- og erhvervsnetværk

Første gang 14. september kl. 6.30-9.00. Få motion ind i

din uge og få dyrket dine relationer til andre erhvervsfolk - meld

dig til nu og kom med på Business Fredericias nye tiltag:

Motions- og erhvervsnetvæk. Få din sundhed med, samtidig

med du udvikler din virksomhed via viden, netværk og gode

idéer fra dit erhvervsnetværk. Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde

21. august kl. 7.30-10.00.  Sætter bestyrelsen kniven ind de

rigtige steder i forbindelse med den økonomiske afrapportering,

eller er der tale om en rituel stammedans? Læs mere her.

Skal du på erhvervsrejse? Få gode råd i

dette webinar

24. august kl. 14-15 online. KLM, Egencia og Billund

Lufthavn afholder i samarbejde med Business Esbjerg et

webinar om erhvervslivets tilbagevenden til at rejse og

gode råd i denne forbindelse. Dette vil Business Fredericia

gerne støtte op om, og derfor kan du tilmelde dig

webinaret på dette link, hvis du skal ud på en erhvervsrejse.

“Ikke”- salgskursus for terapeuter,

alternative behandlere, mind-fullness- og

https://frdb.dk/artikel/rullegr�s-binder-midtbyen-og-kanalbyen-sammen-de-n�ste-to-m�neder-bliver-fyldt-med-aktiviteter
https://frdb.dk/artikel/borgmester-liv-i-butikker-er-tilbage-operation-sommerby-skal-sikre-n�ste-skridt
https://fredericiaavisen.dk/fredericia-investerer-millioner-i-sommerliv/
https://businessfredericia.dk/arrangement/motions-og-erhvervsnetvaerk/
https://businessfredericia.dk/arrangement/bestyrelsesnetvaerksmoede-16/
https://www.businessesbjerg.com/da/events/webinar-faa-overblik-over-reglerne-for-erhvervsrejser/


yogainstruktører m.v.

25. august kl. 8.30-15.30.Når du ikke kan sælge på

traditionel vis – hvad kan du så gøre for at tiltrække flere

kunder? 

Lær hvordan vejen til flere kunder ser ud og hvordan du fjerner

bumpene på vejen, så flere nye kunder finder vej til dig. Læs

mere her.

Mellemledernetværksmøde

26. august kl. 7.00-10.00.  På mødet er vi hinandens

eksperter. Få sparring fra dine netværkskollegaer til én eller

flere af dine ledelsesmæssige udfordringer.  Læs mere her.

Direktørnetværksmøde - Leadership

Fredericia

27. august kl. 7.00-10.00.  På netværksmødet i august

sætter vi spot på, hvad der satte virksomheder i stand til at

gennemføre massive omstillinger på ingen tid, da Danmark

lukkede ned i marts. Og vi stiller skarpt på de håndtag, der blev

trukket i og som kan genbruges, når man fremover vil gøre øge

forandringskapaciteten i sin virksomhed. Læs mere her.

PLASTIC FANTASTIC – learn about

surprising properties in plastic materials

(engelsksproget arrangement)

27. august kl. 9.00-16.00. Temadagen stiller skarpt på

funktionelle plastmaterialer og overflader med overraskende

egenskaber, der kan tilføje ny funktionalitet til dine produkter, eller

give dig mulighed for at bruge plast i nye applikationer. Læs mere

her

 

Go' Morgen med Business Fredericia -

September

Vi netværker og giver en status på

Coronaudfordringer

 

1. september kl. 7.45-9.15. Oven på Coronaens indtog og

efterdønninger tager vi “temperaturen” på hvorledes vi hver

især er kommet igennem denne krise. Hvad har vi gjort af

tiltag? Har vi ændret eller tilpasset vores forretningsmodel? Vi netværker, kommer med

indspark og sparring til hinandens udfordringer. Læs mere her

https://businessfredericia.dk/arrangement/ikke-salgskursus-for-terapeuter-alternative-behandlere-mind-fullness-og-yogainstruktoerer-m-v/
https://businessfredericia.dk/arrangement/mellemledernetvaerksmoede-18/
https://businessfredericia.dk/arrangement/leadership-fredericia-direktoernetvaerksmoede-7/
https://businessfredericia.dk/arrangement/plastic-fantastic-learn-about-surprising-properties-in-plastic-materials-engelsksproget-arrangement/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-september-2/


Iværksætterkursus – Få et perfekt take-

off som selvstændig

8. september kl. 17.00-20.00. Går du med en drøm om at

starte egen virksomhed?  Så grib chancen for at komme rigtigt

fra start, og deltag på vores iværksætterkursus. Her kan du

også møde og erfaringsudveksle med andre iværksættere. Læs

mere her

Samarbejdsaftalen - Mini-konference

Med forbehold for Sundhedsstyrelsens retningslinjer

vedr. COVID-19, kan ændringer forekomme. 10.

september kl. 8.00-15.00. Mini-konference for

virksomheder der bidrager til Samarbejdsaftalen. Vi er godt i

gang med at færdiggøre programmet til sensommerens mini-

konference for virksomheder, der bidraget til

Samarbejdsaftalen. Det bliver helt sikkert et par spændende timer med interessante

oplægsholdere, der både informerer og inspirerer!  Sæt kryds i kalenderen, og kom og

mød nogle af de 199 virksomheder, der bidrager til Samarbejdsaftalen og ikke mindst;

Kom og bliv informeret, inspireret, engageret og underholdt af oplægsholdere med

noget på hjertet. Læs mere her.

Business Fredericia Golf – og

Netværksdag

18. september kl. 8.00-15.00. Vi gentager sidste års

succes og inviterer vores medlemmer til Business Fredericia

Golf og Netværksdag. Her får du mulighed for at dyrke dit

Business Fredericia medlemsnetværk, og det er muligt at

deltage flere personer fra samme virksomhed. Læs mere her.

BUSINESS FREDERICIA INDEFRA

Endnu mere sparringskapacitet og fokus

på HR-netværk for SMV'er

Vores nye kollega, Henriette Nørgaard, er startet den 3. august,

og vi ser frem til, at vi kan tilbyde vores virksomheder endnu en

sparringspartner, da vi er blevet fuldtallige igen i teamet af

erhvervskonsulenter. Derudover, så skal Henriette drive og

udvikle Business Fredericias HR-Netværk.

Har du godt brug for sparring indenfor emnerne af HR, udvikling

af koncepter og arbejdsgange eller processer eller anden

sparring ift. hvordan du bedst når din virksomhedsmål, så

kontakt endelig Henriette på hn@businessfredericia.dk eller mobil 9215 0125. Læs

mere her

https://businessfredericia.dk/arrangement/ivaerksaetterkursus-faa-et-perfekt-tale-off-som-selvstaendig/
https://businessfredericia.dk/arrangement/mini-konference-for-virksomheder-er-bidrager-til-samarbejdsaftalen-i-fredericia/
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericia-golf-og-netvaerksdag-save-the-date/
https://businessfredericia.dk/velkommen-til-nu-erhvervskonsulent-i-business-fredericia/


VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 

Få hurtigt overblik over Business

Fredericias nye medlemmer

Alters Ståldesign ApS  

Annette Bach Laursen  

Birr Holding ApS  

Glintborg Rådgivning  

 

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.

     

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://businessfredericia.dk/medlemmer/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1029032/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1029032/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1029032/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1029032/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1029032/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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