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Kære Modtager

 

Leder: Erhvervspolitisk valgmøde og

undersøgelse af medlemmernes vurdering

af Business Fredericia

Billedtekst: Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer

Foto: Business Fredericia

 

Kom til erhvervspolitisk valgmøde

 

Business Fredericia sætter sammen med Fredericia Håndværkerforening, Fredericia

Shopping, Taulov Transport Center og Experience Fredericia fokus på erhvervspolitik til det

kommende kommunalvalg.

https://businessfredericia.dk/


 

Arrangementet afholdes den 26. okt. kl. 16-19 inklusiv netværk, mad og hygge. Natasja

Crone styrer processen under debatten.

 

Vi er et stærkt erhvervsliv i Fredericia, der har et ønske om at byen fortsat udvikler sig.

Business Fredericia er ikke partipolitisk, men håber, at vi kan være med til at få sat

erhvervspolitikken på dagsordenen og fokus på erhvervslivets lokale udfordringer.

”Fredericia har en unik placering i landet, der i de senere år har gjort, at virksomhederne har

etableret sig i byen og skabt rigtig mange nye arbejdspladser. Politikerne i Fredericia Byråd

har en afgørende indflydelse på, om denne udvikling kan fortsætte.  

 

Business Fredericia gennemfører en tilfredshedsundersøgelse

 

Hjælp os med at blive bedre til gavn for dig og din virksomhed, samt det øvrige erhvervsliv i

Fredericia. 

Vi alle, hos Business Fredericia, bestræber os hver dag på at yde en god indsats for vores

medlemmer. Vi tilbyder relevante og værdiskabende ydelser, men vi kan sikkert gøre det

endnu bedre. Vi vælger derfor nu at stikke fingeren i jorden og spørger alle medlemmer om,

hvor vi gør det godt, og hvor vi kan gøre det bedre. Vi udsender derfor, inden for den

nærmeste fremtid, en mail med invitation til at svare på nogle spørgsmål.

Vi sender til én mailadresse pr. medlem og håber meget, at så mange som muligt vil

deltage i undersøgelsen.

 

Business Fredericia byder velkommen til ny

kollega David Mogensen

Billedtekst: Erhvervskonsulent David Mogensen 

Foto: Business Fredericia

 

Business Fredericia har ansat den 41-årige David Mogensen som ny

erhvervskonsulent

 

David Mogensen har 15 års erfaring i at arbejde med løsninger til det danske erhvervsliv



indenfor energiområdet og har samtidig et stort lokalkendskab.

 

David glæder sig til at møde Business Fredericias medlemmer og hjælpe dem på vej.

Jeg ser flere rigtig spændende muligheder og et stort potentiale i Fredericias erhvervsliv,

som jeg gerne vil være med til at udvikle, især Business Fredericias spydspids – Energi &

Klima. Jeg er overbevist om, at jeg vil kunne bidrage positivt til at gøre en forskel, der kan

mærkes ude i virksomhederne, samt på Energi og Klimaområdet i Fredericia.

Læs mere her.

Fokus på støtteprogrammer

 

Omstillingspuljen

 

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille

forretningen i lyset af Covid-19-krisen. Den 5. oktober 2021 åbner puljen for 3. gang med

nye 178 mio. kr.

Læs mere her.

 

SMV: Digital

Den 27. september kan du søge tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning inden for digital

omstilling og e-handel. Ansøgning behandles efter ”først til mølle”- princippet. Så hav

ansøgning skrevet og vær klar til upload, når der åbnes digitalt for puljen den 27. september

kl. 09:00. 

13. oktober åbnes for ansøgning på 250.000 kr. til indkøb af ny teknologi, og den 5.

november åbnes for ansøgning på 50.000 kr. til eksportfremmende digitalisering. 

Læs mere her.

 

SMV: Vækstpilot

Få 50% i løntilskud til en ny medarbejder (max 15.000 kr./mdr.) i op til 6 måneder til en

konkret omstillingsopgave. 

Læs mere her.

https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2021/09/Business-Fredericia-pressemeddelse.pdf
https://ehhs.dk/content/ydelser/omstillingspuljen/65c64b89-83da-48a0-92cc-742ee73a26ff/
https://smvdigital.dk/content
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvvaekstpilot/d9c0e624-4a24-461f-97f5-63a063ebce55/


 

SMV: Eksport

Få op til 100.000 kr. i løntilskud til én eller flere egne ansatte, der omsætter en konkret

eksportstrategi til handling. Eller 250.000 kr. til EOR-ansatte i udlandet.

Ansøgningsfrist er den 5. oktober. 

Læs mere her.

 

SMV: Grøn – Gå en grønnere fremtid i møde

Voucher 1 – Nybegynder inden for grøn omstilling: Få 50.000 kr. i støtte til at videreudvikle

din grønne idé

Voucher 2 – Erfaring inden for grøn omstilling: Få 150.000 kr. i støtte til at videreudvikle din

grønne plan. 

Læs mere her.

 

Kontakt gerne chefkonsulent Jesper Bonnén på 92150128 eller mail:

jb@businessfredericia.dk for en dialog om ovenstående programmer, og evt. hjælp til

ansøgning. 

 

Få indflydelse på hvem der skal vinde

Erhvervsprisen 2021

Billedtekst: Qourning Boats modtager Erhvervsprisen 2020

Foto: Fredericia Avisen 

 

Business Fredericias Erhvervspris

Med Business Fredericias Erhvervspris hædrer vi hvert år en person, gruppe, virksomhed

eller institution, som gennem en særlig indsats kan fremhæves som en inspirationskilde til

at vise vejen til øget vækst og udvikling i Fredericia Kommune.

Erhvervsprisen 2021 uddeles ved den årlige Nytårskur i Fredericia den 13. januar 2022.

https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smveksport/3cbeedd2-0629-422a-856e-3a6f9b300169/
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvgroen/bab6c5de-d96e-41d9-bc48-363d7d270776/


Business Fredericias Erhvervspris Har du forslag til en kandidat?

Business Fredericia står for at kvalificere kandidater, og bestyrelsen udvælger vinderen,

men vi vil meget gerne have begrundede indstillinger på mail, så vi har en række stærke

kandidater at vælge imellem.

Send din indstilling til info@businessfredericia.dk med oplysninger om:

Virksomhedsnavn og adresse

Kort begrundelse af, hvorfor netop denne person/gruppe/virksomhed/institution

fortjener at vinde

Dit navn, adresse og kontaktoplysninger

Læs mere her.

Overnatningstal tyder på rekordresultater

Billedtekst: Hotel Medio

Foto: DanmarkCTV 

 

Experience Fredericia og Fredericia Kommune har i år samarbejdet om årets

sommerkampagne, der har haft til formål at tiltrække flere overnatninger, 1-dags gæster

og sikre brug af midtbyen samt områdets attraktioner. Alle besøgtal er endnu ikke opgjorte,

men indtil videre er overnatningstallene for danske gæster juni/juli de bedste, som er

opnået i løbet af de sidste 5 år. Sammenlignes tallene med nabokommunerne ser tallene

også rigtig gode ud. Dette har også kunne mærkes ude på hotellerne i Fredericia.

 

Hør mere fra Hotel Medio, Trinity og Experience Fredericia her.

 

ARRANGEMENTER 

mailto:info@businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/erhvervspris/
https://www.youtube.com/watch?v=yBucFNObL7U


Mellemledernetværket

Hvordan kan du som mellemleder skabe

resultater i et team? 

Temaet på dette netværksmøde er, ”Hvordan du som

mellemleder kan skabe resultater i et team”.

Underforstået, hvordan får du et team til at

fungere? Emnet udfoldes af Betina Bay Frandsen, som er partner i

konsulentvirksomheden KAR+CO.

Vil du vide mere om netværket, så kontakt chefkonsulent Jesper Bonnén på 92150128

eller jb@businessfredericia.dk 

Onsdag den 29. september, kl. 07:00 - 10:00.  

Direktørnetværket

Supply Chain Resilience

Hvor modstandsdygtige er Jeres

forsyningskæder?

På dette netværksmøde sætter vi fokus på

forsyningskæderne. En tid med Covid-19 har vist, hvor

sårbare private og offentlige forsyningskæder har været, eller fortsat er overfor

forstyrrelser som pandemier.

Andre forstyrrelser kan være naturkatastrofer som orkaner, oversvømmelser,

tsunamier og skovbrande. Supply Chain Resilience handler om at bringe virksomheder

tilbage til udgangspunktet eller ligefrem til et bedre niveau, efter en forstyrrelse har

fundet sted.     

Vil du vide mere om netværket, så kontakt chefkonsulent Jesper Bonnén på 92150128

eller jb@businessfredericia.dk

Tirsdag den 30. september, kl. 07:00 - 10:00. Læs mere her. 

Go’Morgen med Business Fredericia

Hvordan skaber du interaktion med dine

følgere på FB og IG?

Til dagens Go’ morgenmøde med Business Fredericia,

har vi inviteret Rikke Erbs fra ErbsMedia. Hun giver dig

råt for usødet sit bud på, hvordan du kommer ud og

rammer og interagerer med din målgruppe på platformene Facebook og Instagram.

Tirsdag den 5. oktober 2021, kl. 07.45 - 09.15 Læs mere her.

mailto:jb@businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/direktoernetvaerket/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-interaktion-med-dine-foelgere-paa-facebook-og-instagram/


Snak & Æd ved Trelde Næs
Mød unge mennesker fra Fredericia og hør hvad de

drømmer om. Fortæl om dig og din virksomhed, og

skab grundlag for en dialog som mentor for et ungt

menneske.

Vi sørger for  spændende aktiviteter til at ryste os lidt

sammen. Herefter tager vi på ”Walk and Talk”, hvor

deltagerne får lejlighed til at snakke sammen i mindre grupper, og til sidst slutter vi af

med en god gang friluftsspisning i fællesskab.  

OBS: Tilmelding senest den 29. september 2021 på mail til: jp@businessfredericia.dk

 

Torsdag den 7. oktober, kl. 15:15-19:15. Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde

Fokus på ejeraftalen 

Temaet på dette netværksmøde er ejeraftalen. Vi vil

komme omkring ejeraftalens formål og indhold.

Endvidere vil vi i den forbindelse forventeligt italesætte

optagelse af ny medejer, skilsmisse, og

generationsskifte. Netværket er for personer der aktivt arbejder i bestyrelser og/eller

Advisory Boards. 

Vil du vide mere om netværket, så kontakt chefkonsulent Jesper Bonnén på 92150128

eller jb@businessfredericia.dk

Fredag den 15. oktober, kl. 07:30 - 10:00. Læs mere her.

Motions- og erhvervsnetværk

Motions- og erhvervsnetværket starter op igen efter

efterårsferien. Hver mandag frem til og med den 20.

december. Netværket er for medlemmer af Business

Fredericia, som har lyst til én gang om ugen at

kombinere motion og netværk med andre

erhvervsfolk. 

MÅLGRUPPEN – Ejerledere, selvstændige erhvervsdrivende og personer ansat i

virksomheder og organisationer, som er medlem af Business Fredericia. Maksimalt 2

fra samme virksomhed. Alle kan være med, uanset alder, fysisk form m.v.  

Priser (ekskl. moms) 1.650 kr. for 9 træninger og netværksmøder (25. oktober til og

med 20. december)

Program og praktisk information kan læses her.

mailto:jp@businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/snak-aed-ved-trelde-naes/
mailto:jb@businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/bestyrelsesnetvaerksmoede/
https://businessfredericia.dk/arrangement/motions-og-erhvervsnetvaerk-8/


MEDLEMSSKAB AF NETVÆRKET – Kontakt chefkonsulent Jesper Bonnén, Business

Fredericia på 9215 0128, jb@businessfredericia.dk.

Tilmeldingsfrist er fredag den 15. oktober.

Mandag den 25. oktober, kl. 06:30 - 08:30. 

Kom til erhvervspolitisk valgmøde

Business Fredericia sætter sammen med Fredericia

Håndværkerforening, Fredericia Shopping, Taulov

Transport Center og Experience Fredericia fokus på

erhvervspolitik til det kommende kommunalvalg, og

inviterer medlemmer til valgmøde.

Kom og få et indblik i, hvad de forskellige kandidater og partier har af fremtidsplaner for

erhvervsudviklingen i Fredericia Kommune.

TV2 journalist Natasja Crone, sørger for at vi kommer rundt om faktuelle emner, hvor

du har mulighed for at stille spørgsmål til erhvervslivets rammebetingelser i Fredericia

Kommune.

Tirsdag den 26. oktober, kl. 16:00 - 19:00. Læs mere her.

INSPIRATION - ANDRE TILTAG - NYHEDER

Hjælp InnoCamp 2021

Vi arbejder intenst på at få InnoCamp 2021 til at blive

en god oplevelse, for vore elever og for de deltagende

virksomheder.

I øjeblikket er udfordringen for arbejdsgruppen, at få

flere lokale virksomheder til at stille en udfordring for

vore elever. InnoCamp er løber af stablen i uge 47 og bæredygtighed er overskriften for

de udfordringer, som vi har behov for. InnoCamp er en vigtig del af brobygningen

mellem folkeskole og ungdomsuddannelser og samtidigt et vigtigt element i elevernes

karrierelæring.

Vi har brug for jer til at stille en udfordring, som vores elever udarbejder

løsningsforslag til.

På InnoCamp deltager elever fra kommunens 8. klasser og elever fra

ungdomsuddannelsernes 1. årgange. InnoCamp 2021 foregår i år i eksercerhuset på

Bülows kaserne og teamet bag består af Majbritt Larsen, Erritsø Fællesskole afd.

Bygaden, Rico Knudsen og Jørgen Juul, begge IBC Fredericia Middelfart. Vi håber i den

grad, at I har lyst og mulighed for at deltage og håber at høre fra jer, så vi kan komme

rigtigt i gang med planlægningen. 

Se video om InnoCamp her.

mailto:jb@businessfredericia.dk.T
https://businessfredericia.dk/arrangement/kom-til-erhvervspolitisk-valgmoede/
https://www.facebook.com/businessfredericia/videos/171200085133646


Kontaktoplysninger:

Majbritt Larsen: majbritt.larsen@fredericia.dk

Rico Knudsen: rbkn@ibc.dk

Jørgen Juul: jju@ibc.dk

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 chefkonsulent Jesper Bonnén på mobil 9215 0128 og email

jb@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.

 

Velkommen til nye medlemmer i Business

Fredericia

mailto:majbritt.larsen@fredericia.dk
mailto:rbkn@ibc.dk
mailto:jju@ibc.dk
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/x/Fxt-zB4C5jInBJDoHA4mSz91G8xy2sX7S2zdMW0kh7mvADc_fRwyYmeIjHbtfCj0NCakhkRXPiG_EyT0gOVdcCw/
mailto:jb@businessfredericia.dk
mailto:jvh@southdenmark.be


Bruun Startup Covia Europe A/S Fredericia Musicalteater

Idræt i dagtimerne Intersites ApS JENITEK ApS

Jesper Toubøl Keramikken/Anne Hedeman Sørensen Klokken / Smykkeuret.dk

LH CAMERA ApS Lykkelig-rist MarCas Fysiosense

Scania Danmark A/S SevenSpoons  Sun Tzu Games

   

 

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://www.fredericiamusicalteater.dk
https://iidfredericia.dk
https://jenitek.dk/
https://smykkeuret.dk
https://lh-camera.dk
https://www.scania.com
https://sevenspoons.dk
http://www.suntzugames.com
https://businessfredericia.dk/medlemmer/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1118365/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1118365/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1118365/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1118365/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1118365/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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