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Kære Modtager

 

 

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

 

 

Leder: Vi går lysere tider i møde

Billedtekst: Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer

Foto: Business Fredericia

 

 

Kære alle,

Erhvervslivet hilser det politiske fokus på dækningsafgiften i Fredericia Kommune

velkommen. Et klart politisk signal om, at man vil se på afgiften, som vi ved, betyder noget

for de lokale erhvervsdrivende, men også viser sin indflydelse i Dansk Industris årlige

målinger. Business Fredericia er klar til sammen med medlemmerne at tale med politikerne

om dækningsafgiften.

https://businessfredericia.dk/


De seneste tal for den danske økonomi viser, at der er stor fremgang i BNP. Danmark

leverer den bedste BNP i 15 år, men det betyder naturligvis også, at vi skal kæmpe for, at

væksten også kommer til vores område. Et af de aspekter, hvor Fredericia har haft succes

gennem det sidste årti, er at tiltrække nye virksomheder til hele byen, men også at skabe

en levende by.

Sommeren nærmer sig med hastige skridt, og vi er glade for at kunne meddele, at det er

lykkes at præsentere et corona-venlig fredericiansk sommerrock-produkt, der helt sikkert vil

begejstre i byen. Efter Sommerrock venter sommeren i Fredericia, hvor vi allerede har

igangsat et kæmpe arbejde for at tilbyde lokale og turister gode og spændende oplevelser.

Business Fredericia arbejder sammen med erhvervsliv, foreningsliv og Fredericia Kommune

for at give, turister såvel som de lokale, unikke sommeroplevelser i Fredericia.

Vi går heldigvis mod lysere tider.

Sommerrock 2021 - i ny corona-

forklædning

Foto: Fredericia Shopping 

Fredericia Shopping inviterer atter til Sommerrock med Open by Night. 

Fredag den 4. juni afvikles Sommerrock, i en Corona venlig udgave, men fortsat med fokus

på en fantastisk shopping-dag i Fredericia midtby med Open by Night til kl. 22.00 .

Udover 12 koncerter på tre spillesteder afviklet på én dag, så fyldes gågaderne med gående

Live musik helt frem til kl. 21, et stort hoppe-lege land på Rådhuspladsen og lidt for de

mindst børn i Danmarksgade henover eftermiddagen. Konceptet med de 12 koncerter går i

sin enkelthed ud på, at man booker sin adgangsbillet via billet.dk/sommerrock og når man

så tjekker ind til selve koncerten, får man ombyttet sin billet til en voucher, som så kan

betales med i byens butikker.

Så alt i alt betaler man kun billetgebyret, men samtidig sikre man sig en koncertplads, hvor

man i Corona afstemte omgivelser kan føle sig tryg og få en god koncertoplevelse.

Efterfølgende kan man så igen gå ud i gaderne, shoppe i butikkerne og spise et godt måltid

mad hos byens caféer og restauranter.

https://businessfredericia.dk/virksomhedsservice/


Vi tror på at selvom det bliver et anderledes set up, så trænger vi til at komme ud og ikke

mindst opleve Live musik med en kold genstand i hånden. 

Erhvervsprisen uddeles til

generalforsamling 2021

Foto: Business Fredericia

Traditionen tro uddeler Business Fredericia årets erhvervspris i forbindelse med afholdelse af

nytårskuren. Vi var desværre, grundet Corona, nødt til at aflyse nytårskuren i januar 2021.

Derfor har vi truffet beslutningen om at uddele prisen i forbindelse med årets

generalforsamling den 24. august. 

Det er 6 gang, at vi uddeler erhvervsprisen og vi glæder os meget til at overrække den til

vinderen, som allerede er fundet. Så sæt kryds i kalenderen. Læs mere her.

De tidligere vindere af erhvervsprisen er:

2015 - Process Engineering

2016 - Fredericia Shipping

2017 - Ti Trin Ned

2018 - Kentaur A/S

2019 - DLG 

2020 - Vinderen offentliggøres d. 24. august 2021

ARRANGEMENTER 

Go’Morgen med Business Fredericia

https://businessfredericia.dk/virksomhedsservice/
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericias-generalforsamling-2021/


Vi inviterer til Go’ Morgen med Business Fredericia –

her kan du blive lidt klogere på din hjemmeside.

Vi har inviteret Frederik Sommerlund fra virksomheden

FreSom, til at give dig input til at skabe mere værdi for

dine kunder når de bruger din hjemmeside

Tirsdag den 1. juni 2021, kl. 07.45 - 09.15 Læs mere her.

Business Fredericias generalforsamling

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". 

 

Traditionen tro uddeler Business Fredericia 

 

24. august, kl. 17:30-21:30. Læs mere her. 

Business Fredericia Golf – og

Netværksdag

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.

 

3. september, kl. 8:00-15:00. Læs mere her. 

INSPIRATION - ANDRE TILTAG - NYHEDER

Ny innovation Officer i Sydjylland skal

styrke virksomhedernes gode ideer

Innovationsfonden og de syv GTS-institutter vil gerne have flere iværksættere og små

og mellemstore virksomheder til at benyttet deres tilbud om at styrke innovation

igennem støtteprogrammerne og anvendelse af ny teknologi. Derfor er de gået

sammen om at ansætte en række regionale Innovation Officers, der vil have base i

erhvervshusene for at komme tættere på virksomhederne.  

I det syd- og sønderjyske område er det Mikkel Johansen, der varetager rollen som

Innovation Officer med arbejdsplads hos Erhvervshus Sydjylland. Mikkel Johansen har

blandt andet erfaring fra de lokale erhvervskontorer i både Sønderborg og Tønder, hvor

han tidligere har været erhvervschef begge steder, så han kender erhvervslivet rigtig

https://businessfredericia.dk/arrangement/gomorgen-med-business-fredericia/
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericias-generalforsamling-2021/
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericia-golf-og-netvaerksdag-save-the-date/


godt i det syd og sønderjyske. 

”Med det nye setup rykker GTS-institutterne og Innovationsfonden endnu tættere på

det lokale erhvervsliv. Mange virksomheder kan få stor værdi ud af at indgå i et

samarbejde om innovation og teknologiudvikling, og jeg ser frem til at komme i dialog

med virksomhederne om, hvordan det kan ske”, siger Mikkel Johansen. 

Kontakten til Mikkel Johansen kan ske gennem henvendelse til Business Fredericia.

Velkommen til nye medlemmer i Business

Fredericia

Hoffmann – Ledelse & Udvikling Søndergaard Coaching ApS

AB ANIMALS Gourmet Outlet, Fredericia

RESET HJERNEN Egeskov Tursistfart ApS

  

 

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://resethjernen.dk/
http://www.egeskovturist.dk/
https://businessfredericia.dk/medlemmer/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1096872/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1096872/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1096872/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1096872/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1096872/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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