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Kære Modtager

 

 

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

 

 

Business Fredericias generalforsamling er

rykket til 11. maj 2021

Billedtekst: Billede fra Business Fredericias generalforsamling 2020

Foto: Business Fredericia

 

Vi ses tirsdag den 11. maj til vores generalforsamling med netværk,

erhvervspris, et sjovt og spændende indlæg og god mad.

 

Normalt er Business Fredericias generalforsamling altid i marts måned, men af efterhånden

meget kendte årsager, nemlig corona-restriktioner, så vælger vi at rykke vores

https://businessfredericia.dk/


generalforsamling til den 11. maj, hvor vi vil gøre det, vi kender og holder af: At spise god

mad, afholde en generalforsamling og afslutte med et sjovt og spændende indlæg og

netværk.

 

Som noget nyt i år, vil vi på generalforsamlingen uddele Business Fredericias Erhvervspris.

 

Vi glæder os til at samles og til at se jer alle igen.

 

 

 

Succesfuld juleby og lyskegler, der sætter

spot på Take Away

Billedtekst: Lyskegler i midtbyen, som skal minde om, at vi stadig kan købe Take Away

Foto: Fredericia Avisen

 

Vi skal tænke ud af boksen
 

Når Fredericia vinder prisen som Danmarks mest innovative handelsby, så forpligter det. Det

har været omdrejningspunktet for hele planlægningen af juleby i Fredericia og vores videre

arbejde med Fredericia som handelsby. Og med Corona som den største ”lyseslukker”,

handler det om at ”tænke ud af boksen” – hvilket vi faktisk lykkes rigtig godt med både ift.

julebyen og nu med vores tiltag, der skal sætte spot på Take Away.  

 

Julebyen blev en god succes, hvor alle arrangementer blev gennemført i en tid, hvor mange

julebyer var udfordret. Julebyen blev skabt via et godt samarbejde i Byforum. Et samarbejde,

som skal sikre Fredericia som en handelsby i 2030, hvor alle detaileksperter spår en nedgang

fra 119 handelsbyer til kun at tælle 29. Fredericia vil fortsat være på handelskortet, men det

forpligter og vi skal hele tiden arbejde med udvikling af vores midtby til gavn for hele

Fredericias udvikling.  

 

Lyskegler der viser vejen til Take Away: Med leje af lyskeglerne vil vi gerne sætte fokus

på et erhverv som i den grad er lagt ned, grundet pandemien. Lyskeglerne skal gøre os alle

opmærksomme på, at det fortsat er muligt mange steder at købe Take Away, og ikke mindst

en reminder om vigtigheden af at gæste dem igen, lige så snart det bliver muligt. Der er

mange andre steder i Fredericia, hvor man kan købe Take Away, end de 9 steder lyskeglerne

er placeret – så husk at lyskeglerne skal ses som et symbol på en meget svær tid for et hårdt



presset erhverv, derfor er lyskeglerne samlet i midtbyen for at skabe den største effekt.

 

Læs mere om vores succesfulde juleby i en artikel fra Fredericia Dagblad her.

Læs mere om lyskeglerne og Take Away her.

 

 

Handler du med UK? Læs mere om Brexit og

hvordan du bedst gør fremadrettet

Grafikbillede: Fra virksomhedsguiden.dk

 

37.500 kr. til et skræddersyet Brexit rådgivningsforløb

 

Har du og din virksomhed brug for at imødekomme konsekvenserne af Brexit, kan I nu få et

tilskud til rådgivningsforløb, og få hjælp til en konkret handlingsplan for jeres samhandel med

Storbritannien. Læs mere om tilbuddet her.

 

Bliv klar til Brexit:

 

Klik ind på Virksomhedsguidens store digitale Brexit-guide, og bliv skarp på de nye regler

omkring bl.a. arbejdskraft, fødevarer og udveksling af personoplysninger, handel med varer

og tjenesteydelser, samt meget mere. Klik her.  

 

 

Få værdi i din virksomhed med en

maskinmesterstuderende - har du

overvejet en praktikant?

https://frdb.dk/artikel/n�d-l�rer-n�gen-nisse-at-spinde-julen-2020-var-n�r-blevet-aflyst-i-stedet-blev-den-midtbyens-m�ske-bedste-jul
https://fredericiaavisen.dk/business-fredericia-saetter-spot-paa-take-away-i-fredericia/
https://ehsyd.dk/brexit1
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/brexit/


Billedtekst: Studerende undervises i vibrationsmåling på Fredericia Maskinmesterskole

Foto: Fredericia Maskinmesterskole.

 

Få en studerende fra Fredericia Maskinmesterskole i bachelorpraktik.

 

Du får en teoretisk fuldt uddannet maskinmester, som i en periode kan indgå i

virksomhedens dagligdag.

Du får tilført en ekstra ressource, som kan arbejde på et projekt, der giver mening og

værdi for din virksomhed.

 

På grund af coronasituationen er der enkelte studerende, der mangler en praktikplads pr. 1.

februar 2021 og 10 uger frem, så hvis du f.eks. skal have kigget på ordinære

vedligeholdsopgaver, lavet optimeringer, have fundet tekniske løsninger og forbedringer,

lavet energi-/miljøkortlægninger eller noget helt andet, så har du muligheden for at få en

projektmedarbejder til gengæld for en lille investering af tid.

 

Er du nysgerrig på at høre mere om at få en dygtig praktikant?

 

Kontakt praktikkoordinator Niels Haastrup direkte på nth@fms.dk eller tlf. 26178162.

Du kan også læse mere på Fredericia Maskinmesterskoles hjemmeside her.

 

 

ARRANGEMENTER 

UK – What next? Supply Chain!
How is your supply chain doing after the end of

http://www.fms.dk/node/426


UK’s transition period out of the EU? All smooth

sailing? Have roadblocks appeared? Three top

tier international legal firms answer your

questions!

 

Webinar, 25. januar kl. 10.00-11.30.  Læs mere her.

Brexit – en ny måde at handle med UK på
Brexit overgangsperioden er officielt slut, og nu

står Storbritannien udenfor EU. Vær med, når

Erhvervshusene og Danish Export Assocoation

afholder webinar om brexit og find ud af, hvad det

betyder for din handel med Storbritannien.

 

Webinar, 27. januar, kl. 14:00-15:00. Læs mere her.

Skab trivsel på hjemmearbejdspladsen
Få konkrete råd til ergonomi, psykisk

arbejdsmiljø, kost og motion, når du arbejder

hjemmefra.

 

Webinar, 27. januar 2021, kl. 14.00-15.00. Læs mere

her. 

 

Vil du have tips & tricks til at lave

“professionel” mobilvideo?
Introduktion til at lave forskellige typer af videoer

på din mobiltelefon, det være sig; testimonials-,

produkt-, branding- eller instruktionsvideoer. 

 

Webinar, 28 januar, kl. 9.15-10.00. Læs mere her.

Go’ Morgen med Business Fredericia –

Februar
Vi starter det nye år med et online møde, hvor vi

giver en status på corona-udfordringer.  Go'

Morgen er for alle med interesse i emnet - du er

meget velkommen som ny deltager eller kendt

deltager.

 

 

Online, 2. februar, kl. 7.45-9.15. Læs mere her.

https://businessfredericia.dk/arrangement/uk-what-next-supply-chain/
https://businessfredericia.dk/arrangement/brexit-en-ny-maade-at-handle-med-uk-paa/
https://businessfredericia.dk/arrangement/skab-trivsel-paa-hjemmearbejdspladsen/
https://businessfredericia.dk/arrangement/lav-din-egen-video/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-februar-2/


Motions Netværk
Motionsnetværket starter op, så snart corona-

restriktioner tillader det. Vi glæder os til at få

pulsen op - sammen! Læs mere om netværket

her.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 

Få hurtigt overblik over Business

Fredericias nye medlemmer

BESSMANN KØKKENER A/S Erritsø Rengøring  & Vinduespolering

FORSTAS A/S FreSom 

Lehmann Pagh Noa Noa

Nouah´s Ark Transport ApS NY-NITROGEN A/S   

Randal Systemteknik ApS SKOV ADVOKATER

  

  

  

 

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/arrangement/motions-og-erhvervsnetvaerk-7/
https://bessmann-koekken.dk/
https://www.erritsoerengoering.dk/
https://forstas.dk/
https://fresom.dk/
https://dk.noanoa.com/
https://dk.noanoa.com/
https://www.skovadvokater.dk/
https://businessfredericia.dk/medlemmer/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1068198/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1068198/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1068198/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1068198/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1068198/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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