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Kære Modtager

 

Så blev det sommer i Fredericia

 

Kræfterne er samlet bag årets sommerkampagne som skal sætte

Fredericia på Landkortet som turistdestination

 

Fredericia Kommune, Fredericia Shopping, Experience Fredericia, og erhvervslivet

arbejder igen i år på tværs for at løfte årets sommerkampagne ”Sommer i Fredericia”.

Dette med det formål at sikre størst mulig genkendelighed samt synergi mellem de

aktiviteter og den kommunikation, som skabes for at sætte Fredericia på landkortet,

som sommerdestination for både byens borgere, og for overnattende- og/eller

endagsgæster. Arbejdet bringer nye produkter og tilbud med sig men vigtigst er et fokus

på i højere grad at gøre allerede eksisterende produkter salgs- og kommunikerbare. Et

eksempel på dette er samling af alle byens sommerevents og aktiviteter i én database,

som findes på Visit Fredericias hjemmeside her

https://businessfredericia.dk/


https://www.visitfredericia.dk/explore/begivenheder-cid58/det-sker-cid59.  Der er stor

opbakning fra byens aktører, som tilbyder aktiviteter og events, i forhold til at få alle

disse indtastet i en fælles database. Dette er meget positivt og i øvrigt en af de mange

grundlæggende opgaver, som skal udføres for at kunne sætte strøm til den digitale

markedsføring, som fortæller om hvad der sker i byen siger Charlotte Steen Henriksen,

Salgs- og marketingansvarlig Experience Fredericia.        

 

Sommer i Fredericia

 

”Et tæt pakket sommerprogram, med et væld af forskellige oplevelser skal danne

baggrund for tiltrækning af sommerturister, men samtidig også gøre det ekstra attraktivt

for borgere at bruge deres by i sommermånederne. Der er blevet knoklet igennem og

det er blevet et superfint program, igen i år med afsæt i et stærkt samarbejde mellem

Kommune, erhverv og foreningslivet” siger Lene Bach Jørler – chefkonsulent Business

Fredericia, og fortsætter ”I Fredericia Shopping er man svært begejstret for den

opbakning der er i forhold til at understøtte Erhverv i gadeplan, altså detail- og

restaurationsbranchen, det gør en kæmpe forskel at ”vi løfter i flok” og i fællesskab får

Fredericia markedsført som en helt fantastisk by at gæste og bo i.

 

RIB tur på Lillebælt med 90 km/t 

 

”Som noget helt nyt er det i år muligt at komme på Lillebælt i en RIB båd. I får set

skønne Fredericia fra vandsiden, og kommer “behind the scene” i ADPs industrihavn

med op til 90 km/t – Alle turene afgår fra Gammel Havn og varer 1 time. Vil du være

sikker på en plads så book din billet på https://www.billet.dk/sejlads-med-rib-baad#bio”
fortæller Lene Bach Jørler, chefkonsulent hos Business Fredericia… ”Til lands og til vands

– det bliver en forrygende sommer i Fredericia, jeg glæder mig til at opleve Sommer Vibs

i Mini Barcelona #sommerifredericia” slutter Lene Bach Jørler. Se hele

sommerprogrammet på www.migogfredericia.dk    

 

Fredericia får sin egen CSR-pris
Virksomhedens sociale profil, dens CSR-brand, får stigende betydning for

virksomhedens omdømme, brandværdi, tiltrækningskraft og status. Således

er CSR blevet et vigtigt konkurrenceparameter, både når det drejer sig om

tiltrækning af kunder og medarbejdere, og CSR indgår derfor oftere og oftere i

virksomhedens fortælling om sig selv. Der er ligeledes en stigende tendens til

at politisk bevidste kunder og forbrugere lægger endnu mere vægt på at en

virksomhed har en tydelig og ansvarlig social profil. 

Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer udtaler: ”Vi oplever en stigende og

ægte interesse fra vores medlemmer, om at bidrage til Samarbejdsaftalen og

gøre en forskel for mennesker. Dette uanset om det drejer sig om at hjælpe

udsatte, eller opkvalificere deres nuværende medarbejdere eller medvirke til

at uddanne unge", og han fortsætter "Vores konsulent på området har

https://www.visitfredericia.dk/explore/begivenheder-cid58/det-sker-cid59
https://www.billet.dk/sejlads-med-rib-baad#bio
https://migogfredericia.dk/


udviklet et rigtigt godt samarbejde med Jobcenter Fredericia og de lokale

uddannelsesinstitutioner, og det er min overbevisning, at bredt funderet

samarbejde medvirker til at skabe nye muligheder for vores borgere”. 

Læs mere her.

 

Gode og relevante støttemuligheder

Grøn cirkulær økonomi: Programtilbud: Få op til 90.000 kr. til udvikling af grøn

forretningsmodel Få op til 90.000 kr. til at udvikle din grønne forretningsmodel, og få en

konkurrencemæssig fordel, der fremtidssikrer din virksomhed.

https://groenogcirkulaer.dk

 

Restaurantpuljen: Der kan søges om éngangstilskud på op til 35.000 kr. hvis du

driver café, restaurant eller bar mv. Du kan søge for flere serveringssteder, hvis de hver

især opfylder betingelserne for tilskud.

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Restaurantpulje

 

SMV:Digital: Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at det fortsat er muligt at søge

om en voucher på 100.000 kr. til grøn digital omstilling. Der er 12 pladser tilbage til

grønne digitaliseringsprojekter, og det annonceres på www.smvdigital.dk, når der ikke

længere er ledige pladser.  

 

Øvrige tilbud/programmer: Erhvervshus Syd har en række programmer og tilbud

inden for bl.a. eksport, digitalisering, grøn omstilling,

generationsskifte, kompetenceudvikling, produktion og supply chain.

https://ehsyd.dk/hvad_kan_vi_hjaelpe_med

 

Business Fredericia søger ny

https://businessfredericia.dk/fredericia-faar-sin-egen-csr-pris/
https://groenogcirkulaer.dk
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Restaurantpulje 
https://smvdigital.dk/
https://ehsyd.dk/hvad_kan_vi_hjaelpe_med


erhvervskonsulent
Er du vores nye kollega og brænder du for erhvervsudvikling og energi?

Så er jobbet som erhvervskonsulent hos Business Fredericia sikkert lige noget for dig.

Der er fart på i Fredericia, og kravene til Business Fredericia som et stærkt lokalt

forankret erhvervshus, er høje. For at kunne dække de øgede behov for fokus på energi

og klima, søger vi nu en erhvervskonsulent med erfaring og interesse for energi- og

klimaområdet.

Dine hovedansvarsområder bliver medlemsservice over for små og mellemstore

virksomheder, samt udvikling af en af to spydspidser for Business Fredericia, nemlig

Energi- og Klima satsningen. Samtidigt kommer du desuden til at varetage en bred vifte

af konsulentopgaver.

Læs mere her.

ARRANGEMENTER 

Vild natur på en virksomheds arealer –

det skaber både bundlinje og en bedre

biodiversitet.

Skab vild natur på jeres udearealer og gør jeres

virksomhed attraktiv for jeres nuværende og

fremtidige kunder, medarbejdere, investorer

etc.

 

16. august, kl. 08:00-10:00. Læs mere her. 

Aldrig mere kedelige online

arrangementer – Webinar

Opret en begivenhed, inviter deltagere og giv

en masse viden til dine deltagere. Lyder det

bekendt?

Men sådan behøves det slet ikke at være.

Online arrangementer kan sagtens gøres

involverende og sjove at deltage i, men det

kræver at det er veltilrettelagt.

Få 3 konkrete værktøjer til at skabe et professionelt arrangement, hvor

deltagerne samtidig får noget ud af det.

 

https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2021/06/Jobopslag_Erhvervskonsulent-energi.pdf
https://businessfredericia.dk/arrangement/vild-natur-paa-en-virksomheds-arealer-det-skaber-baade-bundlinje-og-en-bedre-biodiversitet/


17. august, kl. 15:00-16:00. Læs mere her. 

Bliv ven med teknikken – sådan får du

succes med Teams Meet – webinar

Hvordan undgår du, at dit online arrangement

på Teams går i hårknude? Ved at have styr på

teknikken bag.

Hvordan indstiller du mødet korrekt og

hvordan kan platformens mange værktøjer

bruges til at skabe stor deltagertilfredshed?

 

19. august, kl. 9:00-9:45. Læs mere her. 

Kender du og din virksomhed De

handicapkompenserende ordninger?

Webinar

Med eller uden handicap, Danmark har brug

for dygtige mennesker!

Virksomhederne i Dialogforum i Fredericia,

som er et netværk for virksomheder, der

ønsker at bidrage til et øget social ansvar, har

peget på, at der er brug for mere viden om de

handicapkompenserende ordninger. Så nu har

du mulighed for at deltage i webinar, sammen med Jobcenter Fredericia,

hvor vi gennemgår dine muligheder, for at få støtte og kompensering.

 

23. august, kl. 15:00-16:00. 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". 

 

Samme aften vil der være uddeling af erhvervsprisen

2020.

 

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

https://businessfredericia.dk/arrangement/aldrig-mere-kedelige-online-arrangementer-webinar/
https://businessfredericia.dk/arrangement/bliv-ven-med-teknikken-saadan-faar-du-succes-med-teams-meet-webinar/
https://businessfredericia.dk/arrangement/kender-du-og-din-virksomhed-de-handicapkompenserende-ordninger-webinar/
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericias-generalforsamling-2021/


Kan du lide at køre på racercykel og har

du lyst til at netværke?

Hvis ja, så vil Business Fredericia gerne invitere dig ud

på en cykeltur med 15-20 andre erhvervsfolk, hvor der

er mulighed for gode oplevelser, netværk og motion.

Inden vi sætter os i sadlen, skal vi høre Bo Hamburger

fortælle om sin cykelkarriere, de valg han har gjort i

den forbindelse, samt om hans nye projekt

”Hamburgerbike”, hvor han vejleder private og virksomheder i træningsforløb, kost og

sundhed.

 

27. august, kl. 14:30-19:30. 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. 

Go’Morgen med Business Fredericia

Opnå forbedret bundlinje ved automatisering

af administrative rutineopgaver med en

kontorrobot

Til dagens Go’ morgenmøde med Business Fredericia

har vi inviteret Kenneth Birk Nielsen, ejer af

virksomheden Digital Proces ApS. Kenneth har mere end 15 års erfaring med

automatisering og optimering af forretningsprocesser og han vil guide os igennem

mulighederne og fordelene ved automatisering af administrative rutineopgaver.

Tirsdag den 7. september 2021, kl. 07.45 - 09.15 Læs mere her.

Transport og logistik – Topmøde – SAVE

THE DATE

Business Fredericia inviterer til Transport og logistik-

topmøde.

Fokus vil være på infrastrukturen – status, planer samt

den grønne omstilling i transport og logistikbranchen.

https://businessfredericia.dk/arrangement/kan-du-lide-at-koere-paa-racercykel-og-har-du-lyst-til-at-netvaerke/
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericia-golf-og-netvaerksdag-save-the-date/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia/


Et spændende program er ved at blive sammensat,

ligesom vi er ved at finde det helt rigtige sted.

Men sæt allerede nu et kryds i kalenderen til et

berigende morgenmøde. 

Tirsdag den 14. september 2021, kl. 07.30 -

10.00 Læs mere her.

INSPIRATION - ANDRE TILTAG - NYHEDER

Nyt samarbejde skal styrke industriens

supply chains

Syddansk Universitet, Copenhagen Business School og Universität Bremen i Tyskland

er gået sammen med Industriens Fond, for at styrke små og mellemstore

produktionsvirksomheders Supply Chain Resilience. Med øget resiliens kan

virksomhederne bedre håndtere udfordringer som pandemier, naturkatastrofer,

cyberangreb og logistiknedbrud. Projektet søger nu 10 produktionsvirksomheder som

case-virksomheder til udarbejdelse af konkrete værktøjer og metoder. Læs mere her.

 

Ny KAM model indføres i

virksomhedsservice hos Fredericia

Kommune

For at optimere det gode samarbejde mellem virksomhederne og Fredericia Kommune,

har man indført KAM ordning, så virksomhederne nu har mulighed for at komme direkte

i kontakt med rette kontaktperson.

Her gives et overblik over hvordan branchegrupperne i virksomhedsservice er sat

sammen og hvilke KAM’er der er i hver branche. Læs mere her.  

 

Planlægningen af Innocamp 2021 er i

gang…

InnoCamp er i år placeret i uge 47. Vi afvikler i år to camps – de afvikles henholdsvis

den 23.-24. november og den 25.-26. november.

InnoCamp 2021 afholdes under temaet bæredygtighed.

https://businessfredericia.dk/arrangement/transport-og-logistik-topmoede-save-the-date/
https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2021/07/Supply-chain-1.pdf
https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2021/07/Overblik-over-KAM-i-brancherne.pdf


Ligesom tidligere år har vi behov for virksomheder til at stille en udfordring, som vores

elever udarbejder løsningsforslag til. På InnoCamp deltager elever fra Fredericia

kommunens 8. klasser og elever fra ungdomsuddannelsernes første årgang. InnoCamp

er en del af arbejdet med at bygge bro mellem folkeskole og ungdomsuddannelser og

samtidigt et vigtigt element i elevernes karrierelæring.

Læs mere her.  

 

Velkommen til nye medlemmer i Business

Fredericia

A/S Fredericia Tankvognsudstyr Bakkegaard Recycling A/S Bott Danmark A/S

Cantell Coldstream Turbines ApS DanmarkC TV

Ege Art EgerisVin.dk Fredericia Kafferisteri

KASOmedia LC Huse Fredericia MIS RECYCLING A/S

UNIQUE PRODUCTS ApS VIN MED MERE.DK ApS Wetche Bolig ApS

Zendoo ApS Zeppelin Danmark 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/planlaegningen-af-innocamp-2021-er-i-gang/
http://www.ftu.eu/
https://www.bakkegaard-as.dk/
https://www.bott.dk/
https://www.cantell.dk/
https://danmarkc.tv/
https://egeart.dk/
https://www.egerisvin.dk/
https://fredericiakafferisteri.dk/
https://mis.dk/
http://uniqueproducts.dk/
https://vinmedmere.dk/
https://zendoo.dk/
https://zeppelin-rental.dk/
https://businessfredericia.dk/medlemmer/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1105000/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1105000/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1105000/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1105000/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1105000/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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