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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

 

Året går på hæld og julen nærmer sig med hastige skridt. Coronaen spøger igen, men

vi ser et viljestærkt erhvervsliv, der konstruktivt løser disse udfordringer, selvom det

naturligvis ikke er sjovt, særligt ikke i denne tid, hvor julehandlen skal i hus. 

Ser vi på det fredericianske erhvervsliv anno december 2021, så ser jeg dog nogle

stærke medlemmer, der dag for dag skaber resultater og leverer positivt til Fredericias

vækst og udvikling. Det går rigtigt stærkt derude, og et af de mere alvorlige emner fra

jer medlemmer er manglen på kvalificeret arbejdskraft, et emne som både vi og

Fredericia Kommune er dybt fokuseret på at hjælpe med. 

Endelig glæder jeg mig over, at flere og flere virksomheder arbejder videre med energi-

og klimadagsordenen, og det kombineret med vores klynge indenfor transport- og

https://businessfredericia.dk/


logistik giver Fredericia styrke, som en motor i den danske industri, og vi anerkendes

for dette, senest af Folketinget, der sender millioner til Fredericia Kommune og afkørsel

61.

 

Der skal lyde en stor tak til medlemmer, samarbejdspartnere og Fredericia Kommune

for et godt samarbejde i 2021 – Business Fredericia ønsker alle en rigtig glædelig jul og

et godt nytår! 

 

Desværre har vi som bekendt været nødt til at aflyse nytårskuren i januar

2022.

Flot gazellepris til 24 virksomheder i

Fredericia

24 vækstdrivere i Fredericia Kommune er netop kåret af Dagbladet Børsen som årets

gazeller 2021. 16 af dem er nye gazeller, kåret for første gang, mens de resterende har

præsteret at fastholde den flotte vækstrate og er kåret op til flere gange. Se listen med

fredericianske gazeller her.

Experience Fredericia næsten i mål

Experience Fredericia, som blev etableret for et år siden, har som et af sine mål sigtet

mod en overnatningsstigning på 16% fra 2020-2021. Dette velvidende at 2021 nemt

kunne blive et år, hvor mange ting blev bremset, aflyst eller udsat i forhold til både

ferie- og erhvervsgæster. Trods svære vilkår for turisme- og oplevelsessektoren, også i

år, er Experience Fredericia sammen med Fredericia Shopping, Fredericia Kommune og

herunder bl.a. Visit Fredericia og en række aktører i byen lykkedes med flere

kampagner. 

Tallene for registrerede overnatninger ser gode ud, den 30. oktober er målet nået med

91%. Primo næste år vil de sidste overnatningstal være registreret for november og

december, og endelig resultat kan opgøres.   

 

Regeringsudspil matcher

Trekantområdets grønne vision

Regeringen præsenterede i sidste uge et nyt og ambitiøst udspil på Power-to-X-

området, som matcher storskala visionen på klima og energi i Trekantområdet, hvor

visionen er at gøre Trekantområdet til et nordeuropæisk centrum for produktion af

grønne brændstoffer til den tunge transport. Aktører hilser regeringens udspil

velkommen og er allerede gået i maskinrummet for at sætte fart på Power-to-X-

teknologierne. 

Læs mere her.

https://businessfredericia.dk/flot-gazellepris-til-24-virksomheder-i-fredericia/
https://businessfredericia.dk/regeringsudspil-matcher-trekantomraadets-og-dermed-fredericias-groenne-vision/


Følg Business Fredericia på de sociale

medier

Følg Business Fredericia, og vores nyheder til og om erhvervslivet i Fredericia på

LinkedIn, Facebook og Instagram.

ARRANGEMENTER 

Netværksmøde i salgsnetværket
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 18. januar 2021 kl. 7.00-10.00. Læs mere her.

Netværksmøde i bestyrelsesnetværket
Vi præsenteres for et bestyrelsesrelevant emne,

valgt blandt et af netværkets medlemmer.

Efterfølgende har vi en dialog herom baseret på

netværksmedlemmernes egne erfaringer.

Fredag den 21. januar 2021 kl. 7.30-10.00. Læs

mere her.

Netværksmøde i mellemledernetværket
I oplægget vil vi gennemgå hvordan du som

mellemleder navigerer i en organisations kultur.

Vi kommer til at se på hvordan du arbejder med

den kultur, som du er blevet sat i, og hvordan du

kan påvirke kulturen omkring dig. Hvorfor opstår

der subkulturer, hvordan påvirker det os at

arbejde i ikke afstemte kulturer? Hvordan kan du

være med til at drive og fastholde en god kultur. 

Onsdag den 26. januar 2021 kl. 7.00-10.00. Læs mere her.

Netværksmøde i direktørnetværket
I oplægget dykker vi ned i hvordan du som

direktør er toneangivende for kulturen i

organisationen. Vi ser på hvilke kræfter der er på

spil, og hvad kultur er for en størrelse. Vi vil også

se på hvilke signaler skal du være opmærksom

på, og hvad skal der til for at ændre en kultur. 

Torsdag den 27. januar 2021 kl. 7.00-10.00. Læs mere her.

https://www.linkedin.com/company/10907454/admin/
https://www.facebook.com/businessfredericia
https://www.instagram.com/businessfredericia/
https://businessfredericia.dk/arrangement/netvaerksmoede-i-salgsnetvaerket-2/
https://businessfredericia.dk/arrangement/netvaerksmoede-i-bestyrelsesnetvaerket/
https://businessfredericia.dk/arrangement/netvaerksmoede-i-mellemledernetvaerket/
https://businessfredericia.dk/arrangement/netvaerksmoede-i-direktoernetvaerket/


Velkommen til nye medlemmer i Business

Fredericia
A for Anette BJERREGAARD Management ApS

ELGIGANTEN A/S Kirstenblæhr.dk

Saathvika A/S Thorni ApS

Virksomhedsbørsen A/S Vision beyond illumining healer

ZILLION Consulting Group  

 

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.a-for-anette.com/
https://www.elgiganten.dk/
https://kirstenblaehr.dk/
https://saathvika.dk/
http://thorniaps.dk/
https://www.virksomhedsborsen.dk/
https://zcg.dk/
https://businessfredericia.dk/medlemmer/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1142431/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1142431/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1142431/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1142431/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1142431/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/

	Nyhedsbrev nr. 14 | December 2021
	GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
	Flot gazellepris til 24 virksomheder i Fredericia
	Experience Fredericia næsten i mål
	Regeringsudspil matcher Trekantområdets grønne vision
	Følg Business Fredericia på de sociale medier
	Netværksmøde i salgsnetværket
	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.
	Netværksmøde i bestyrelsesnetværket
	Vi præsenteres for et bestyrelsesrelevant emne, valgt blandt et af netværkets medlemmer. Efterfølgende har vi en dialog herom baseret på netværksmedlemmernes egne erfaringer.  Fredag den 21. januar 2021 kl. 7.30-10.00. Læs mere her.
	Netværksmøde i mellemledernetværket
	I oplægget vil vi gennemgå hvordan du som mellemleder navigerer i en organisations kultur. Vi kommer til at se på hvordan du arbejder med den kultur, som du er blevet sat i, og hvordan du kan påvirke kulturen omkring dig. Hvorfor opstår der subkulturer, hvordan påvirker det os at arbejde i ikke afstemte kulturer? Hvordan kan du være med til at drive og fastholde en god kultur.   Onsdag den 26. januar 2021 kl. 7.00-10.00. Læs mere her.
	Netværksmøde i direktørnetværket
	I oplægget dykker vi ned i hvordan du som direktør er toneangivende for kulturen i organisationen. Vi ser på hvilke kræfter der er på spil, og hvad kultur er for en størrelse. Vi vil også se på hvilke signaler skal du være opmærksom på, og hvad skal der til for at ændre en kultur.   Torsdag den 27. januar 2021 kl. 7.00-10.00. Læs mere her.
	Velkommen til nye medlemmer i Business Fredericia

