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Kære Modtager

 

Generalforsamling med uddeling af

Erhvervspris, Iværksætterpris,

underholdning og masser af netværk

Det er inden længe tid til årets generalforsamling. Årets erhvervspris uddeles normalt i

forbindelse med afholdelse af nytårskuren, men grundet Corona, har vi igen i år været nødt til

at aflyse nytårskuren.

https://businessfredericia.dk/


Derfor vil vi på årets generalforsamling uddele erhvervsprisen, og for første gang uddele en

Iværksætterpris.

Det er 7. gang at vi uddeler erhvervsprisen, og vi glæder os, som altid, til at overrække prisen

til vinderen. Så sæt kryds i kalenderen. Læs mere her.

De tidligere vindere af erhvervsprisen er:

2015-Process Engineering A/S

2016-Fredericia Shipping A/S

2017-Ti Trin Ned

2018-Kentaur A/S

2019-DLG

2020-Quorning Boats ApS

2021-Vinderen offentliggøres den 17. marts 2021 

 

Business Fredericia indstifter ny

Iværksætterpris

For at sætte endnu mere fokus på iværksætteri indstifter Business Fredericia

”Iværksætterprisen”. Prisen uddeles for første gang på Business Fredericias

generalforsamling torsdag den 17. marts 2022. 

Du har mulighed for at læse mere om prisen, herunder kriterier og hvorledes man indstiller

kandidater. Læs mere her.

 

BUSINESS FREDERICIA SØGER SALGS – OG

TILTRÆKNINGSCHEF

Relationsskabende salgsprofil med gåpåmod og vilje til opsøgende kontakt

Med reference til erhvervsdirektøren i Business Fredericia, får du til opgave at tiltrække endnu

flere arrangementer til Fredericia, og ikke mindst kunder til arrangementerne. Du er

opsøgende og nysgerrig af natur, og du har både evne, vilje og gåpåmod til at gennemføre

opsøgende kontakt og salg. Endvidere er du en stærk ambassadør, der skaber gode, tætte

og langvarige relationer.

 

Læs mere her.

https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericias-generalforsamling-2021-copy/
https://businessfredericia.dk/business-fredericia-indstifter-ivaerksaetterpris/
https://businessfredericia.dk/business-fredericia-soeger-salgs-og-tiltraekningschef/


ARRANGEMENTER 

Go’ Morgen med Business Fredericia
Branding – hvad er det for en størrelse?

Hvad kan det bruges til? Og er det ikke bare et

andet fint ord for marketing? Med +20 års

erfaring inden for salg og marketing vil Henrik

Eriksen give en introduktion til branding.

Branding kan være med til at give en virksomhed

et godt afsæt for succes.

Tirsdag den 1. februar 2022 kl. 7.45-9.15. Læs mere her.

Webinar med Vækstfonden –

Tilbagebetaling af moms og A-skat

I samarbejde med pengeinstitutterne har

Vækstfonden fået mulighed for at løse

udfordringen med tilbagebetalingen heraf via en

række låne- og kautionsprodukter. Foruden at

understøtte virksomhedens likviditet kan

Vækstfondens produkter også styrke

virksomhedens soliditet, så de står bedre rustet

til vækst de kommende år.

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 9.00-10.00 Læs mere her.

Webinar – Crowdfunding

Har du lyst til at vide mere om crowdfunding, som

en ny måde at finansiere iværksætteri og

erhvervsprojekter, vil Business Fredericia og

Dansk Crowdfundig Forening gerne invitere til

webinar. Michael Eis fra Dansk Crowdfunding

Forening vil give en introduktion til centrale

begreber indenfor crowdfunding, gode råd og

tilrettelæggelse af en crowdfunding kampagne.

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 14.00-16.00 Læs mere her.

Netværksmøde i mellemledernetværket
På dette møde samles netværkets medlemmer og

i et fortrolighedsrum debattere et udvalgt emne

relateret til mellemlederens lederrolle.

 
Onsdag den 23. februar 2022 kl. 7.00-10.00. Læs

mere her.

https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-3/
https://businessfredericia.dk/arrangement/webinar-med-vaekstfonden-tilbagebetaling-af-moms-og-a-skat/
https://businessfredericia.dk/arrangement/webinar-crowdfunding/
https://businessfredericia.dk/arrangement/netvaerksmoede-i-mellemledernetvaerket-copy/


Netværksmøde i direktørnetværket
Nils Villemoes er inviteret til at give

direktørnetværkets medlemmer et indspark

omkring ledelse. Udover at Nils er

underholdende, er hans mission også at give et

indspark der skaber refleksion.

 
Torsdag den 24. februar 2022 kl. 7.00-10.00. Læs

mere her.

Iværksætterkursus 2022 – Forår

Få den perfekte take-off som selvstændig og

deltag i vores iværksætterkursus. Her får du svar

på dine spørgsmål og bliver afklaret på fremtiden

– desuden giver det god mulighed for at netværke

med andre iværksættere.

Kurset kører over seks aftener og vi afholder det i

samarbejde med Middelfart Erhvervscenter.

 

Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 17.00-20.00. Læs mere her.

Business Fredericias generalforsamling

2022
På generalforsamlingen får vores medlemmer en

årsberetning af bestyrelsesformand Bent Jensen.

Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer

præsenterer foreningens erhvervspolitiske

indsatsområder og handlingsplan for den

kommende år. Samtidig giver sammenkomsten

også en god anledning til at networke med andre

medlemmer.

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 17.30-21.30. Læs mere her.

Andre tiltag

Tilskudspuljer:

SMV:Grøn

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.   

Voucher 1 på 50.000 kr. er til dig, hvis virksomhed er nybegynder inden for grøn

omstilling, og som har ambitioner om en mere grøn profil.  Voucher 2 på 150.000 kr.

Voucher 2 er til dig, hvis virksomhed allerede har en grøn profil, og som har ambitioner

om at tage virksomheden videre til næste grønne niveau. 

Ansøgning fra den 24. januar til 18. februar kl. 12:00.

https://businessfredericia.dk/arrangement/netvaerksmoede-i-direktoernetvaerket-copy/
https://businessfredericia.dk/arrangement/ivaerksaetterkursus-2022-foraar/
https://businessfredericia.dk/arrangement/business-fredericias-generalforsamling-2021-copy/


Link til programmet og ansøgning her.

SMV:Digital

Mandag den 31. januar kl. 09:00 åbnes for en pulje på 25.000 kr. til indkøb af rådgivning

til digital omstilling.

Informationswebinarer til første pulje:

I forbindelse med første pulje den 31. januar afholdes der en række

informationswebinarer. Læs mere herom via følgende link her.

Øvrige puljer under SMV:Digital

Herefter kommer der yderligere 4 puljer inden sommerferien og i efteråret kommer der 3

puljer.

Læs mere om de forskellige puljer og datoer via følgende link her.

Omstillingspuljen

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

forretningen i lyset af Covid-19-krisen. Der er stadig midler i puljen, som vil blive udbudt i

en ny ansøgningsrunde i februar 2022. Business Fredericia vil informere herom så snart

vi kender datoen.

Læs mere om puljen her.

 

Sparringsforløb med fokus på forretningsudvikling

Som medlem af Business Fredericia har du mulighed for at få et sparringsforløb baseret

på væksthjulet. Forløbet vil give dig indsigt i hvor du skal sætte ind og fokusere for at nå

de mål du har for din virksomhed.

Følg Business Fredericia på de sociale

medier

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

LinkedIn, Facebook og Instagram.

Nye medlemmer

Velkommen til nye medlemmer i Business

Fredericia
Bio Recycling A/S   CHIK Hotel Postgården ApS

Lengetia Lucullus Smørrebrød Ny Kristen Friskole i Fredericia

Opholdsstedet HOPE Secobe Simon Says Group

VJOHS WICOTEC KIRKEBJERG A/S  

   

     

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvgroen/bab6c5de-d96e-41d9-bc48-363d7d270776/
https://smvdigital.dk/content/ydelser/webinarer/2ecf84d9-ca03-4cdc-b40e-c976e06edb10/
https://smvdigital.dk/content/ydelser/tilskudspuljer-i-smvdigital-i-2022/94225503-954b-40fb-95e5-43c7a1a8ffb3/
https://ehhs.dk/content/ydelser/omstillingspuljen/65c64b89-83da-48a0-92cc-742ee73a26ff/
https://www.linkedin.com/company/10907454/admin/
https://www.facebook.com/businessfredericia
https://www.instagram.com/businessfredericia/
https://www.biorecycling.dk/
https://www.postgaarden.dk/
https://lucullus-fredericia.dk/
https://www.nykristenfriskolefredericia.dk/
https://secobe.dk/
https://simonsaysgroup.com/
https://vjohs.dk/
http://wk.dk/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1150946/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1150946/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1150946/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1150946/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1150946/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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