
Nyhedsbrev nr. 6| April 2022

Kære Modtager

 

 

 

Efter en vel overstået generalforsamling med en utrolig stor opbakning med

over 350 deltagere, er vi sammen med vores bestyrelse i fuld gang med at

fortsætte den stærke erhvervsudvikling som Fredericia er inde i.

I den forbindelse vil jeg gerne byde velkommen til Chris Hermansen som Salgs-

og Tiltrækningschef i Experience Fredericia. Chris skal være med til at styrke

erhvervsturistindsatsen yderligere i Fredericia. Læs mere her.

Fredericia Kommune inviterer borgere og erhvervslivet med ind til bordet

omkring at få defineret en vision for Fredericia Kommune. I vil blive inviteret

ind til et arrangement for erhvervslivet.

Jeg vil gerne opfordre jer til at møde op for at give jeres bidrag til processen.

Det afholdes 31. maj og hedder Vision2032: Fredericia, hvor skal vi hen? Læs

mere og tilmeld dig her.

Til sidst vil jeg ønske jer en rigtig god påske, husk at Fredericia Shopping har

sat et spændende program op til jer. Læs mere her.

 

Med venlig hilsen

Erhvervsdirektør 

Kristian Bendix Drejer

 

 

 

Billede: Chris Hermansen, Salgs- og Tiltrækningschef for Experience Fredericia

 

https://businessfredericia.dk/
https://fredericiaavisen.dk/ny-salgs-og-tiltraekningschef-til-experience-fredericia-er-paa-plads/
https://businessfredericia.dk/arrangement/vision2032-fredericia-hvor-skal-vi-hen/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=398443758950596&set=a.398424262285879


 

 

CSR PRISUDDELINGSFEST I FREDERICIA
Rigtigt mange virksomheder bidrager i det daglige til at gøre en forskel for

mennesker, der har det svært.

I Fredericia bidrager mere end 230 virksomheder til CSR7000, som er vores

lokale tiltag til eks. nedbringelse af ledigheden, uddannelse, opkvalificering,

job til udsatte borgere, godt arbejdsmiljø og meget mere. Blandt disse

virksomheder, er 9 blevet indstillet til at modtage den første CSR-Pris i

Fredericias historie. 

Vi skal nu finde modtageren af CSR Prisen 2021, og det sker ved et festligt

eftermiddagsarrangement, som vi afholder den 05. maj 2022 fra kl. 14.00-17.00

i ADP-Loungen i Fredericia Idrætscenter. 

Vi har sammensat et stærkt program, og skuespiller, forfatter,

foredragsholder mm. Peter Mygind, har sagt ja til at komme og være

konferencier, og guide os gennem eftermiddagen. 

Vi bliver også beriget med en medrivende fortælling af Lisa Kjær Gjessing, der

er Europamester, Verdensmester og Paralympisk mester i Taekwondo, som

kommer og fortæller ”Min guldhistorie”. 

Se hvilke virksomheder, der er indstillet til CSR-Prisen 2021 og læs hele

programmet og tilmeld dig her.

 

 

https://businessfredericia.dk/arrangement/csr-prisuddelingsfest-i-fredericia/


 

 

 

ARRANGEMENTER 

Læs og tilmeld dig nogle af de

spændende arrangementer der er på

programmet

 

Grafik og billeder på den nemme måde
Med online-værktøjet Canva.com kan du lave

flotte og professionelle grafiske designs, både til

tryk og de sociale medier. Canva.com er til dig,

der gerne vil lave dine egne billeder og små

videoer til de sociale medier, og filer til tryksager

i et snuptag. 

Tirsdag den 26. april kl. 9.00-12.00.Læs mere her.

Kompetence forløb: Kom i gang med den

grønne omstilling, og få et overblik over

virksomhedens klimaaftryk
Kom i gang med din grønne omstilling

Business Fredericia udbyder dette forløb gennem

vores samarbejdspartner Erhvervshus Syd.

Har du brug for et overblik over dit klimaaftryk og

hvordan du kan spare CO2? Så vær med i 3

workshops og opbyg en bæredygtig profil. Få

styr på beregningen af dine drivhusgasudledninger og lær, hvordan du kan

bruge det i din markedsføring – seriøst og troværdigt.

https://businessfredericia.dk/arrangement/grafik-og-billeder-paa-den-nemme-maade/


Tirsdag den 3. maj kl. 8.30-12.00.Læs mere her.

Go’ Morgen med Business Fredericia –

har du fokus på IT-sikkerhed?

IT-sikkerhed – det er omtrent lige så spændende

som at se maling tørre, men samtidig ret tæt på

at være lige så vigtigt som dit hjerteslag!

Hvorfor skal man bekymre sig om det, og hvad

kan man gøre for at sikre sig bedst muligt?

Det kommer Torben fra Winoto og fortæller om – med udgangspunkt i, hvorfor

”Det sker ikke for os!” IKKE holder i den her sammenhæng!

Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 7.45-9.15. Læs mere her.

CSR PRISUDDELINGSFEST I FREDERICIA

Rigtigt mange virksomheder gør en stor en

indsats i det daglige, for at gøre en forskel for

mennesker, der har det svært.

I Fredericia bidrager mere end 230 virksomheder

til CSR7000, som er vores lokale tiltag til eks.

nedbringelse af ledigheden,

uddannelse, opkvalificering, job til udsatte borgere, godt arbejdsmiljø og

meget mere. Blandt disse virksomheder, er 9 af

dem blevet indstillet til at modtage den første CSR-Pris i Fredericias historie.

Torsdag den 5. maj 2022 kl. 14.00-17.00. Læs mere her.

Vision2032: Fredericia, hvor skal vi hen?

En fælles vision for Fredericia er på vej, og du og

din virksomhed kan være med til at forme den!

Fredericia Byråd inviterer alle virksomheder i

kommunen til netværk og samtalesalon tirsdag

den 31. maj 2022. Morgenen starter med netværk

og morgenmad kl. 7.30, og samtalesalonen

starter kl. 8.00.

Her kan du komme med input til en fælles vision for Fredericia Kommune.

Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 7.30-10.00. Læs mere her.

https://businessfredericia.dk/arrangement/kompetanceforloeb-kom-i-gang-med-din-groenne-omstilling/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-har-du-fokus-paa-it-sikkerhed/
https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2022/04/220505-CSR-Prisuddeling_Program.pdf
https://businessfredericia.dk/arrangement/vision2032-fredericia-hvor-skal-vi-hen/


Andre tiltag

Forskellige tilskudsmuligheder

SMV-Eksport: Få op til 800.000 kr. i eksporttilskud. Sæt fart på din eksport med 5 nye

tilskudsmuligheder Læs mere her. 

SMV-Digital: Styrk din digitale sikkerhed Få 50.000 kr. i rådgivertilskud. Puljen er åben.

Læs mere her.

SMV-Vækstpilot: Få 50% i løntilskud til ny medarbejder i 6 måneder Læs mere her.

Lav dit CO2-regnskab: Kom i gang med din grønne omstilling ved at deltage i 3

workshops hos Erhvervshus Sydjylland Læs mere her.

SMV-Food: Er du en fødevarevirksomhed, har du mulighed for at få 45.000 kr. i tilskud

til f.eks. at øge e-handlen eller optimere produktionen. Læs mere her. 

 

SMV-Grøn: Du kan få op til 150.000 kr. til rådgivning, investering og

kompetenceudvikling, der gør din virksomhed endnu mere grøn. Læs mere her.

Vil du vide mere? Kontakt chefkonsulent Jesper Bonnén på 92150128 eller

jb@businessfredericia.dk 

 

Følg Business Fredericia på de sociale

medier

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

LinkedIn, Facebook og Instagram.

     

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smveksport/3cbeedd2-0629-422a-856e-3a6f9b300169/
https://smvdigital.dk/content/ydelser/digital-sikkerhed-og-ansvarlig-dataanvendelse-tilskudsvoucher-paa-50000-kr-til-privat-raadgivning/ea9edf7c-2cc3-48f5-8f8a-d39a2581d614/
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvvaekstpilot/d9c0e624-4a24-461f-97f5-63a063ebce55/
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvvaekstpilot/d9c0e624-4a24-461f-97f5-63a063ebce55/ 
https://ehsyd.dk/content/ydelser/kom-i-gang-med-din-groenne-omstilling/552374f1-c1b5-4996-9ba2-f7c177969f17/
https://ehsyd.dk/content/ydelser/45000-til-udvikling-af-din-virksomhed-i-foedevarebranchen/b9018181-95fb-44a8-98f5-45b4c952a234/
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvgroen/bab6c5de-d96e-41d9-bc48-363d7d270776/
https://www.linkedin.com/company/10907454/admin/
https://www.facebook.com/businessfredericia
https://www.instagram.com/businessfredericia/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1163126/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1163126/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1163126/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1163126/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1163126/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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