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Kære Modtager

 

Bølgebrydende projekt kan være på vej

til Fredericia

Et knap 25.000 kvadratmeter stort kontorbyggeri i spændende arkitektur er på

tegnebordet til havnefronten i Kanalbyen.

Projektet hedder ’Base of Energy’, og visionen er et nyt bæredygtigt kontorbyggeri på

havnefronten i Kanalbyen i Fredericia med plads til 1600 medarbejdere. Det fremgår af

en pressemeddelelse fra Business Fredericia.

Målet er at tiltrække og samle landets mest innovative virksomheder, iværksættere og

vidensinstitutioner i nyt udviklingscentrum for grøn energi. Det skal ske med afsæt i

https://businessfredericia.dk/


Fredericias styrkeposition i den grønne omstilling indenfor transport, logistik, energi og

klima.

Læs mere om det spændende projekt her.

 

Lancering af nyt SALGSNETVÆRK

 

Business Fredericia tager nu initiativ til at starte et nyt fagligt netværk,

hvor der sættes fokus på salg og helt konkret B2B-salg. 

 

Det koster 500 kr. for medlemmer og 1.000 kr. for ikke medlemmer pr. netværksmøde i

2021. På den baggrund kan du få indsigt i form, indhold og deltagerkreds, og således

beslutte om du vil være med i netværket i 2022. Det koster 10.000 kr. i 2022.

Medlemskab er personligt. 

 

Læs mere her

 

Møderække og emner 2021 

23. november  Kundeorientering                      

13. december   Løsningsalg

 

 Møderække og emner 2022 

18. januar  Købsproces vs salgsproces

1. marts                 CRM i praksis – processer og systemer

29. marts    KPI, målstyring og forecasting

3. maj Lead generering og kontaktskabelse

14. juni   Det digitale salg

23. august     Salg via networking

27. september  Ledelse og udvikling af sælgere

25. oktober  Internationalt salg / eksport

22. november   Kold canvas – hvornår og hvordan?

13. december Salg via forhandlere / distributører

 

 

https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2021/10/PM-Base-of-Energy.pdf
https://businessfredericia.dk/arrangement/salgsnetvaerk-kick-off/


Fredericia får sin egen CSR pris

 

Formålet med Fredericias nye CSR-pris 2021, er at anerkende og understøtte

virksomheder, der kobler forretning med socialt ansvar, og således medvirker til at gøre

en forskel for kommunens borgere. Prisen skal motivere virksomheder til at:  

Bidrage til samarbejdsaftalen (CSR7000)

Inkludere kommunens borgere i et arbejdsfællesskab

Sikre uddannelse og opkvalificering

Gøre en indsats for kommunens udsatte borgere

Fokusere på virksomhedens arbejdsmiljø

Medvirke til at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse

Indstilling

Virksomheden kan indstille sig selv

Virksomheden kan indstilles af andre

Indstilling kan ske i perioden 2. - 26. november 2021. I indstillingsperioden, kan du finde

information og indstillingsprocedure på Business Fredericias hjemmeside.

ARRANGEMENTER 

Go’Morgen med Business Fredericia

Kom og bliv klogere på crowfunding og hør om

hvordan man ”rejser” 1 mio til sit projekt.

 

Kom med ind i maskinrummet og se og oplev

hvorledes Emil Larsen

fra www.suntzugames.com udvikler, og designer både

spil og sin crowfunding-kampagne på den amerikanske

platform ”Kickstarter”. Emil fortæller levende og inspirerende om op – og nedture i

forbindelse med sine kampagner, dos and don’ts, tips og tricks.

 

Tirsdag den 2. november 2021, kl. 07.45-09.15. Læs mere her.

Salgsnetværk - Kick-off

http://www.suntzugames.com/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-kom-og-hoer-om-hvordan-man-rejser-1-mio-gennem-crowfunding/


Business Fredericias nye initiativ; salgsnetværk

med fokus på B2B-salg 

 

Dagens emne: Kundeorientering  

 

De er overalt – buzzwords og floskler omkring kundefokus og værdi for kunden.

Men hvad er kundens perspektiv, og hvordan kan et ægte kundefokus være basis for

din salgsindsats i praksis?

 

Dit

udbytte:
Perspektiv på begreberne omkring kundefokus

 Eksempler på forskellige tilgange til kundeorientering 

 Positiv provokation på din virksomheds tilgang til kundeorientering 

 
Praktiske værktøjer til at definere din virksomheds kundefokus i

praksis.  

 

Tirsdag den 23. november 2021, kl. 07.00-10.00. Læs mere her.

Har din virksomhed et uforløst

potentiale? – så kom og får inspiration til,

hvordan du kommer videre
Har din virksomhed et uforløst potentiale? – så

kom og får inspiration til, hvordan du kommer

videre

Når man starter som iværksætter, drejer det sig først

og fremmest om at komme i gang og få sig etableret

på markedet. Det kan i sig selv være en udfordring,

men når det så er lykkes, står man med en ny

udfordring.

Skal man bare køre videre, som man har gjort fra starten, eller skal man prøve at få sat

endnu mere gang i hjulene og skabe en vækstvirksomhed, og hvordan gør man så det?

Onsdag den 24. november 2021, kl. 17.00-20.00. Læs mere her.

Nytårskur 2022 – Save the date
Business Fredericia og Fredericia Kommune

inviterer til nytårskur 2022, og siger stor tak

til medlemmer og samarbejdspartnere for et godt

2021.

Vi glæder os til igen at kunne invitere til nytårskur, idet

vi jo i 2021 var forhindret pga. forsamlingsforbuddet i

relation til Corona.

Borgmesteren gør status og ser frem mod nye mål for 2022. Herefter giver formand for

Business Fredericia, Bent Jensen, et rids af de seneste års udfordrende og spændende

issues for erhvervsudviklingen i Fredericia.

https://businessfredericia.dk/arrangement/salgsnetvaerk-kick-off/
https://businessfredericia.dk/arrangement/har-din-virksomhed-et-uforloest-potentiale-saa-kom-og-faar-inspiration-til-hvordan-du-kommer-videre/


Torsdag den 13. januar 2022, kl. 16.00-19.00. Læs mere her.

INSPIRATION - ANDRE TILTAG - NYHEDER

GIV DRENGE I FREDERICIA EN UNIK

MULIGHED FOR AT ETABLERE EN

MIKROVIRKSOMHED
Mind Your Own Business ser muligheder frem for

begrænsninger. Vi lærer unge drenge i udsatte

boligområder at etablere og drive egen virksomhed – i

tæt samarbejde med erhvervslivet og frivillige

venturepiloter. Til efteråret har vi brug for dig! Som

frivillig venturepilot i Mind Your Own Business bidrager

du

direkte med dine personlige og faglige kvalifikationer i

arbejdet med drengene.

 

Læs mere her.

 

Fokus på programmer som udbydes af

erhvervshusene
Ansæt en vækstpilot - med op til kr. 90.000 i tilskud.

 

Har din virksomhed brug for hjælp til omstillingsopgaver?

Få et tilskud til ansættelse af en vækstpilot, som bringer nye kompetencer

ind i virksomheden.

 

Læs mere her.

 

SMV:Grøn - gå en grønnere fremtid i møde

 

Med en voucher fra SMV:Grøn kan din virksomhed gå en grønnere fremtid i møde -

både hvis din virksomhed er nybegynder, eller hvis din virksomhed allerede arbejder

med den grønne omstilling.

 

Læs mere her.

 

Kontakt gerne erhvervskonsulent David Mogensen, Business Fredericia, telefon

92150125 eller dm@businessfredericia.dk

https://businessfredericia.dk/arrangement/nytaarskur-2022-save-the-date/
https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2021/10/Venturepilotopslag-FREDERICIA-N2.pdf
https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2021/10/Onepager_VP.pdf
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvgroen/bab6c5de-d96e-41d9-bc48-363d7d270776/?pk_vid=459a5390a0c324a4163411987873b4a6


Velkommen til nye medlemmer i Business

Fredericia

3D-Foto ApS H. J. Hansen Recycling A/S Ricambi Vespa Spare Parts

BachManage Javad Sobhan Zadh Sten Jensen

Coach & Mentor Inge Voigt PiaMørk.dk Wunderwear Fredericia ApS

Crossjoin ApS Retro Sussi  

 

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://3d-foto.dk/
https://www.hjhansen.dk/
https://www.ricambi.dk/
https://www.coach-inge.net/
https://www.wunderwear.dk/
https://businessfredericia.dk/medlemmer/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1125567/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1125567/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1125567/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1125567/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1125567/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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