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Kære Modtager

 

Generalforsamling i Business Fredericia

 

 

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".  På nuværende tidspunkt er der

tilmeldt ca. 260 deltagere, og du kan stadigvæk nå at tilmelde dig. Samme aften vil der

være uddeling af erhvervsprisen 2020.    

Læs mere her.   

OBS: MESSE C fordrer fremvisning af negativ coronatest eller coronapas.

 

Sommer i Fredericia

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


 

Fredericia Shopping og Fredericia Kommune har styrket samarbejdet, omkring

aktiviteter og events, i Fredericia Midtby hen over sommeren. Og for andet år i træk

med en positiv afsmitning på antallet af sommergæster, til stor glæde for byens

hoteller og spisesteder - og ikke mindst byens detailhandel, som melder om en god

sommer omsætning. Det strategiske arbejde med Fredericias status som Handelsby i

2030, har fået et godt afsæt, og det gode samarbejde fortsætter med mange

spændende oplevelser resten af 2021. Det forpligter med titlen som Danmarks mest

innovative Handelsby i 2020-2022…

Læs mere her.

Endnu en stor virksomhed etablerer sig i

Fredericia

 

Virksomhed Forstas etablerer sig i Fredericia og opfører nyt domicil - foreløbig 100

arbejdspladser, på sigt helt op til 250 arbejdspladser.

Læs mere her.

Midlertidig hastighedsbegrænsning på

Skærbækvej

https://frdb.dk/artikel/har-du-handlet-lokalt-s�dan-har-midtby-butikker-oplevet-sommeraktiviteten
https://fredericiaavisen.dk/100-arbejdspladser-flytter-til-fredericia-i-2022/


 
Vi er i gang med at etablere en regnvandsledning, som skal aflede vand fra det

kommende erhvervsareal i Baronessens Kvarter via vores nye regnvandsbassin ved Gl.

Ribevej.

For at etablere den ny regnvandsledning, skal arbejdet i løbet af de næste par uger

krydse Skærbækvej. Arbejdet forventes at stå på i perioden 30. august – 10.

september 2021. 

Læs mere her. 

 

Vil du være rollemodel for unge i

Fredericia Kommune?

  
Du har nu muligheden for at blive en del af UU Fredericias nye rollemodelkorps, hvor du

kan gøre en forskel ved at dele din personlige fortælling med andre unge.

Rollemodelkorpset har til formål gennem personlige fortællinger at formidle relevant og

praksisnær erfaring med at være ung og de udfordringer, der kan opstå. De personlige

erfaringer fra fortællingerne skal inspirere og hjælpe andre unge med at overvinde det,

der kan stå i vejen for at leve det liv, som de ønsker at leve. De unge skal gå fra

oplæggene med en fornyet nysgerrighed i forhold til at vælge og gennemføre en

uddannelse, ligesom de skal udfordres til at tænke i andre baner.

https://www.frse.dk/nyhedsarkiv/aendret-hastighedsbegraensning-paa-skaerbaekvej/


Læs mere her.

ARRANGEMENTER 

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. 

 

OBS: MESSE C fordrer fremvisning af negativ coronatest eller coronapas.

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

Business Fredericia og Fredericia Kommune inviterer til

https://fredericia.career.emply.com/ad/vil-du-vaere-rollemodel-for-unge-i-fredericia-kommune/zkjyus/da
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericias-generalforsamling-2021/
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericia-golf-og-netvaerksdag-save-the-date/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia/


det årlige topmøde under overskriften: Bæredygtige

transportløsninger - Hvordan kommer jeg i gang med

den grønne omstilling? Vi har brug for en omstilling af

transportsektoren for at komme i mål med CO2-

reduktionen. Transportsektoren står for 19% af den

samlede CO2-udledningen, og der er behov for nye

løsninger og teknologier. Kom og hør om de forskellige

muligheder indenfor fremtidens brændstoffer, hør om

fordele og ulemper, hvor langt er udviklingen og hvordan med infrastrukturen? 

Tirsdag den 14. september 2021, kl. 07.30 - 10.00. Læs mere her.

INSPIRATION - ANDRE TILTAG - NYHEDER

Iværksætterhjælpen gennem Business

Fredericia

Start-Up er en hjælp til dig fra vores eksterne eksperter og rådgivere, som sidder klar

hver onsdag fra kl. 9-12 i iværksætterlokalerne på Bülows Kaserne. De er klar til at give

dig nyttig og udbytterig sparring på hver deres områder.

Eksperterne sidder der første gang den 8. september.

Panelet af eksperter og rådgivere vil løbende blive udvidet.

Læs mere her.

Velkommen til nye medlemmer i Business

Fredericia

BioPhero ApS Gelato di Natura, Fredericia Grej-Shoppen

IG Solutions L-Automatik ApS Mogens G. Andersen

Nice New Solutions IVS Senge-Universet Fredericia Skattestyrelsen

Snoghøj Grillen TB Ejendomme Mejlskov ApS Uniqa Vinduer ApS

X1   

   

 

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.

     

https://businessfredericia.dk/arrangement/transport-og-logistik-topmoede-save-the-date/
https://businessfredericia.dk/ivaerksaetterhjaelpen-gennem-business-fredericia/
https://biophero.com/
http://www.gelatodinatura.dk/
https://fluer.dk/
https://l-automatik.dk/
https://www.online-it-support.dk/om/
https://www.senge-universet.dk/
https://www.sktst.dk/
https://www.uniqavinduer.dk/
https://x1.dk/
https://businessfredericia.dk/medlemmer/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1113453/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1113453/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1113453/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1113453/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1113453/share/?launch=more


Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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