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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
fortsæ tte den stæ rke erhvervsudvikling som Fredericia er inde i.
I den forbindelse vil jeg gerne byde velkommen til Chris Hermansen som Salgsog Tiltræ kningschef i Experience Fredericia. Chris skal væ re med til at styrke
erhvervsturistindsatsen yderligere i Fredericia. Læ s 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? Læ s
mere og tilmeld dig her.
Til sidst vil jeg ønske jer en rigtig god påske, husk at Fredericia Shopping har
sat et spæ ndende program op til jer. Læ s mere her.
Med venlig hilsen
Erhvervsdirektør
Kristian Bendix Drejer

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

CSR PRISUDDELINGSFEST I FREDERICIA
Rigtigt mange virksomheder bidrager i det daglige til at gøre en forskel for
mennesker, der har det svæ rt.
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 Idræ tscenter.
Vi har sammensat et stæ rkt program, og skuespiller, forfatter,
foredragsholder mm. Peter Mygind, har sagt ja til at komme og væ re
konferencier, og guide os gennem eftermiddagen.
Vi bliver også beriget med en medrivende fortæ lling af Lisa Kjæ r Gjessing, der
er Europamester, Verdensmester og Paralympisk mester i Taekwondo, som
kommer og fortæ ller ”Min guldhistorie”.
Se hvilke virksomheder, der er indstillet til CSR-Prisen 2021 og læ s hele
programmet og tilmeld dig her.

ARRANGEMENTER
Læs og tilmeld dig nogle af de
spændende arrangementer der er på
programmet
Grafik og billeder på den nemme måde
Med online-væ rktøjet 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.Læ s 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 væ r med i 3
workshops og opbyg en bæ redygtig profil. Få
styr på beregningen af dine drivhusgasudledninger og læ r, hvordan du kan
bruge det i din markedsføring – seriøst og trovæ rdigt.

Tirsdag den 3. maj kl. 8.30-12.00.Læ s mere her.

Go’ Morgen med Business Fredericia –
har du fokus på IT-sikkerhed?
IT-sikkerhed – det er omtrent lige så spæ ndende
som at se maling tørre, men samtidig ret tæ t på
at væ re 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 fortæ ller om – med udgangspunkt i, hvorfor
”Det sker ikke for os!” IKKE holder i den her sammenhæ ng!
Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 7.45-9.15. Læ s 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 svæ rt.
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. Læ s mere her.

Vision2032: Fredericia, hvor skal vi hen?
En fæ lles vision for Fredericia er på vej, og du og
din virksomhed kan væ re med til at forme den!
Fredericia Byråd inviterer alle virksomheder i
kommunen til netvæ rk og samtalesalon tirsdag
den 31. maj 2022. Morgenen starter med netvæ rk
og morgenmad kl. 7.30, og samtalesalonen
starter kl. 8.00.
Her kan du komme med input til en fæ lles vision for Fredericia Kommune.
Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 7.30-10.00. Læ s mere her.

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-Væ kstpilot: 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 nyheds brev

