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Leder: Det går stærkt i Fredericia i disse år

- væksten fortsætter
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2021 er godt i gang, og selvom hele verden er ramt af den globale

https://businessfredericia.dk/


pandemi, ser økonomien ud til at klare sig igennem bedre end forventet.

 

Vi er opmærksomme på, at mange brancher, butikker og borgere er hårdt ramt af

coronarestriktionerne, også mentalt, men som sagt mange gange, så er

vaccinationsprogrammerne igang, og aldrig før i verdenshistorien har forskere kæmpet så

meget for at løse denne sundhedskrise.  

 

Derfor tror jeg også på, at det lysner, selv om vi givetvis ser ind i en ny virkelighed. En ny

virkelighed med muligheder og vækstpotentiale. Business Fredericia vil sammen med

Fredericia Kommune og byens øvrige organisationer gøre alt, hvad der står i vores magt for at

den nødvendige opbakning til Fredericias handelsliv genoptages, når samfundet igen åbner

op. 

 

I Fredericia graver de store entreprenørmaskiner ud til fremtidens Fredericia, og senest

kunne vi byde Elgiganten velkommen. Der tegnes et generelt billede, hvor nye virksomheder

stødt etablerer sig i Fredericia, hvilket betyder både arbejdspladser, investeringer og en

vækst i opgaver, hos de etablerede virksomheder i Fredericia.  

 

Transport & Logistik har taget fart, siden Fredericia for syv år siden

satsede tungt på at blive et hovedsæde for multimodaltransport i

Danmark.  

 

Resultaterne viser sig gang på gang. DLG er et blandt mange eksempler på, at strategien

virker. Virksomheden tog et tilvalg af Fredericia for at komme tættere på virksomhedens

største marked; Tyskland, samtidig med, at de med den gode beliggenhed og infrastruktur

kunne nå det danske marked. Det betød også 400 arbejdspladser til byen, heraf 350 af de

eftertragtede vidensarbejdspladser.    

Fredericia har samtidig i en lang årrække fået flere og flere vidensarbejdspladser, ejerledere

og iværksættere. I Kanalbyen bygges og projekteres der som aldrig før, og med den nye bydel

opstår også nye opgaver til lokale håndværkere i almindelighed, men i særdeleshed også

arbejdspladser og muligheder, som Fredericia ikke havde tidligere.    

 

Uddannelser, caféer og restauranter er kommet til bymidten, men det er i sagens natur ikke

kun på dette område, at byen blomstrer. I 2020 kunne man også melde alt udsolgt i den

moderne kontorbygning Port House, da SKAT offentliggjorde, at de åbner en stor afdeling af

Skattestyrelsen i Fredericia.

I hele DanmarkC-området i Taulov sker der nyt hele tiden, og nye virksomheder melder deres

ankomst. Google, Bestseller, Mærsk, Blue Water Shipping, Uniscrap, Fredericia Shipping, DHL,

Bring, Salling Group, Lantmännen, SER Hegn, DLG, DSV, DB Schenker og eks. Bureau Veritas

og Etex i byen, er bare nogle af de navne, der har etableret sig i Fredericia. Igen er transport

og logistik en stor årsag til virksomhedernes strategiske valg af domicil- og lagerfaciliteter.

 

Der tænkes også på fremtidens Fredericia i et bæredygtigt lys med fokus

på Energi & Klima.  

 

Energi Cluster Denmark og Center Denmark har placeret sig i byen, og i Business Fredericia

har vi skabt et forum for klima- og energi virksomheder og interessenter, hvor vi igen samles

og mødes om vores samarbejde, når corona-restriktionerne lempes.

Arbejdet er imidlertid på ingen måde gået i stå under krisen. Vi arbejder dagligt med

virksomheders grønne omstilling og projekter indenfor Power To X (brint og grønne olier),

blandt andet i samarbejde med Fredericia Kommune og virksomheder.

 

Vores fokus på Transport & Logistik går hånd i hånd med Energi & Klima, hvor byens

virksomheder med intelligente løsninger kan arbejde mere og mere bæredygtigt og skabe

fremtidens nye arbejdspladser i Fredericia. Vort Energi & Klima forum vil naturligt kobles



sammen med vores Transport & Logistik klynge fremover.   

 

2021 bliver et år, hvor væksten indenfor vores strategiske satsningsområder vil fortsætte

uformindsket, og byen vil løbende over de kommende år høste frugten af det arbejde,

virksomheder, kommune og organisationer har igangsat.  

 

Vi ser frem til et spændende år i 2021.

 

Mange hilsner

Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer

 

 

Vores strategiske satsninger virker –

virksomheder flytter til Fredericia

 

Flot tilvækst af virksomheder - Business Fredericia står klar til at hjælpe.

 

Inden for den seneste tid, så kan vi glædeligt sige velkommen til virksomheder som Salling

Group, Bestseller, Lantmännen, Bring, Muehlhan Wind Services og Elgiganten i Fredericia.

 

Vi ser også andre virksomheder opstå og flytte til, og vi er glade for den vækst, som Fredericia

oplever.

 

Vores team i Business Fredericia er klar til at hjælpe og rådgive alle virksomheder, så grib

endelig fat i os -  uanset om det er stort eller småt.

 

Vi hjælper med at åbne de rigtige døre, med at give kvalificeret sparring på her-og-nu

udfordringer og de mere langsigtede udfordringer. Klik på billedet og læs mere om vores

virksomhedsservice.

 

 

Ide- og innovationsworkshop: Skal du have

en af de to pladser?

https://businessfredericia.dk/virksomhedsservice/


Billedtekst: Tilbud om ide- og innovations workshop via Enterprise Europe Network 

Foto: Enterprise Europe Network / Det Syddanske EU kontor

 

Mere innovation - bedre bundlinje

 

Innovation er en vigtig kilde til virksomhedens vækst og udvikling. Nye produkter, services,

processer eller forretningsmodeller forbedrer konkurrenceevnen og kan ses på bundlinjen.

Udviklingen skal dog håndteres, samtidig med at den daglige drift skal passes.

 

Investeringer i innovation kan være store, og det er derfor en god idé at se på, hvordan I

arbejder med innovation, og om udbyttet er tilfredsstillende – eller kan øges – i forhold til den

indsats, I gør.

 

Ønsker du innovation i din virksomhed? Så kontakt os og få adgang til en

af de to pladser i tilbuddet.

 

Du får en 360 ° innovationsworkshop og på to halve dage hjælper vi jer med at udforske alle

dele af jeres virksomhed. Vi diskuterer 60 spørgsmål, der tager udgangspunkt i jeres:

Innovationskultur

Forretningsforståelse

Strategi

Struktur

Kapacitet og ressourcer

Innovationsprocesser

 

Læs mere om dette tilbud her. 

 

Vil du høre mere?

 

Kontakt erhvervskonsulent Henriette Nørgaard på mobil 9215 0125 og email

hn@businessfredericia.dk.

 

Du kan også tage direkte kontakt til vores gode samarbejdspartner, EU Project Manager

Jesper Vestergaard Hansen fra Det Syddanske EU kontor på mobil 2244 7084 og email

jvh@southdenmark.be.

 

 

 

https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2021/02/Ide-og-innovationsworkshop-EEN.pdf
mailto:hn@businessfredericia.dk
mailto:jvh@southdenmark.be


ARRANGEMENTER 

Go’ Morgen med Business Fredericia –

Marts
Da vi fortsat er underlagt forsamlingsforbud mødes vi

igen ved skærmene – på dette Go’ Morgenmøde

“medbringer” du en udfordring, som du fortæller om i

forbindelse med præsentationsrunden. I forlængelse

heraf får du de øvrige deltageres input til håndtering af

udfordringen. Vi netværker og hjælper hinanden.

 

 

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

Lokal VE produktion og udfordringer med

netkapacitet
Solcelleudbygningen går stærkt i Danmark og giver

udfordringer for elnettet – hvordan bringer vi de

forskellige løsninger i spil til gavn for klima og

økonomi? Webinaret fokuserer på udfordringerne for

nettet og status på nogle af de teknologiske løsninger

der findes i dag med indlæg fra netselskaber og

teknologileverandører.

 

 

Webinar, 11. marts, kl. 19.00-21.15. Læs mere her.

Lokal VE produktion og udfordringer med

netkapacitet – Sektorkoblinger og

rammevilkår

 

Webinaret ser nærmere på, hvordan intelligent styring

og sektorkobling kan bidrage til et fleksibelt og effektivt

energisystem, og på hvordan nye tariffer og

markedstiltag kan støtte op om den nødvendige

udvikling. 

 

Webinar, 25. marts, kl. 19.00-21.15. Læs mere her.

Business Fredericias generalforsamling

https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-marts-2/
https://businessfredericia.dk/arrangement/webinar-lokal-ve-produktion-og-udfordringer-med-netkapacitet/
https://businessfredericia.dk/arrangement/webinar-lokal-ve-produktion-og-udfordringer-med-netkapacitet-copy/


2021
Vi glæder os til at se jer til en længe ventet

generalforsamling for Business Fredericia. Bl.a. med

foredrag fra Michelle Hviid "Lev livet modigt". Gem

datoen - vi ses på den ene eller anden måde.

 

11. maj, kl. 17:30-21:30. Læs mere her. 
 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 

Få hurtigt overblik over Business

Fredericias nye medlemmer

Northland Group  

VKAREN.DK & VKConsulting  

Penta Advokaterne A/S  

 

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/business-fredericias-generalforsamling-2021/
https://northland-group.dk/
https://vkaren.dk/
https://penta.dk/
https://businessfredericia.dk/medlemmer/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1075507/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1075507/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1075507/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1075507/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1075507/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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