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Kære Modtager

 

Vi glæder os til et fortsat godt

samarbejde til gavn for Fredericia

2021 går snart på hæld. Vi ser tilbage på endnu et år med fuld skrue på den gode

erhvervsudvikling i byen. Efter en turbulent periode for bystyret, er der nu valgt et nyt

byråd, tillykke med valget til alle 21, og til jer der takker af for nu, tak for jeres bidrag til

lokaldemokratiet og erhvervslivet.

Det nye byråd har vedtaget en bred konstituering, hvilket er et klart signal om et fortsat

samarbejdende byråd, hvilket de foregående otte år har bragt Fredericia et skridt foran

andre kommuner.

Vi ser frem til, at byrådet sammen med borgere og erhvervsliv vil være med til at løfte

Fredericia videre på en fantastisk og udviklende rejse, hvor byen er i front med

fremtidens løsninger indenfor energi, klima, bæredygtighed, transport og logistik.

https://businessfredericia.dk/


Der er nok at tage fat på, og jeg hæfter mig positivt ved, at små som store

virksomheder i Fredericia er med på den grønne omstilling.

Dertil kommer et øget fokus på byudvikling, bosætning, beskæftigelse og branding. Vi

er klar, og vil bidrage til Fredericias fortsat gode udvikling. 

 

Ny pulje til fremme og formidling af grønt

iværksætter

Virksomheder, organisationer og foreninger kan nu søge om 100.000-500.000 kr. til

projekter og forløb, der bidrager til at fremme og formidle grønt iværksætteri i

Danmark. Ansøgninger skal indsendes senest den 6. december 2021 kl. 12.00. Læs

mere her

Send gerne dette nyhedsbrev videre til

dine kolleger

Lige en opfordring til dig, som modtager dette nyhedsbrev; del det med dine kolleger –

de kan efterfølgende selv tilmelde sig HER - det giver bl.a. viden og information om

aktuelle kurser, tilskudsprogrammer, arrangementer, netværk og events.

ARRANGEMENTER 

Go’ Morgen med Business Fredericia

Så mødes vi til årets sidste Go’ Morgen med Business

Fredericia – kom gerne og netværk med andre

mødedeltagere. Der er ikke noget tema for mødet,

men medbring gerne en aktuel udfordring og få input

fra de andre deltagere.

Vi vil desuden se lidt ind i 2022 og har du et emne, som kan være relevant

fremadrettet, så byd gerne ind.

Tirsdag den 7. december 2021, kl. 7.45-9.15. Læs mere her.

Netværksmøde i salgsnetværket

Emne: Løsningssalg
Salg er en holdsport som kræver metodik, struktur,

værktøjer og kompetencer. Løsningssalg (Solution

Selling) er en effektiv tilgang til at bibringe din

salgsindsats netop disse elementer og derved blive effektiv.

Tirsdag den 14. december 2021, kl. 7.00-10.00. Læs mere her.

Netværksmøde i mellemledernetværket

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Groent_Ivaerksaetterpanel
https://businessfredericia.dk/nyhedsbreve/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-2/
https://businessfredericia.dk/arrangement/netvaerksmoede-i-salgsnetvaerket/


Emne: Vi er hinandens eksperter omkring et
emne relateret til det at være mellemleder
Netværksmødet faciliteres af konsulent, ledelsescoach

og psykoterapeut Johnny Lassen 

Målgruppe: Netværket er for mellemledere som har

formelt personaleansvar.

Onsdag den 15. december 2021, kl. 7.00-10.00. Læs mere her.

Netværksmøde i direktørnetværket

Emne: Ledelse og innovation, som udfoldes af
Nils Villemoes 

Målgruppe: Netværket er for direktører, ejerledere,

partnere.

Torsdag den 16. december 2021, kl. 7.00-10.00. Læs

mere her.

Frokostmøde i bestyrelsesnetværket

Vi mødes på en restaurant for over en frokost at styrke

relationerne i netværket.

Målgruppe: Personer der arbejder i bestyrelser og/eller

advisory boards.

Fredag den 17. december 2021, kl. 13.30-15.00. Læs

mere her.

Nytårskur 2022 – OBS NY DATO
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.

Onsdag den 12. januar 2022, kl. 16.00-19.00. Læs mere her.

INSPIRATION - ANDRE TILTAG - NYHEDER

https://businessfredericia.dk/arrangement/mellemledernetvaerket-hvordan-kan-du-som-mellemleder-skabe-resultater-i-et-team-copy/
https://businessfredericia.dk/arrangement/direktoernetvaerket-copy/
https://businessfredericia.dk/arrangement/bestyrelsesnetvaerksmoede-copy/
https://businessfredericia.dk/arrangement/nytaarskur-2022-save-the-date/


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

Velkommen til nye medlemmer i Business

Fredericia

AMU-Fyn Carnext.com c/o Leaseplan Danmark A/S

Fiberline Building Profiles A/S IDE:SIGN

JH Bike Servie Lely Nordic A/S

MARLOG - Fredericia Saathvika 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://www.amu-fyn.dk/
https://www.leaseplan.com/da-dk/
https://fiberline.com/da
https://idesign.dk/
https://jhbikeservice.dk/
https://www.lely.com/dk/
https://www.marlog.dk/
https://saathvika.dk/
https://businessfredericia.dk/medlemmer/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1131670/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1131670/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1131670/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1131670/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1131670/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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