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Kære Modtager
 

 

Stor bekymring for detailerhvervet,

mange forbrugere vil spare på julen i år
De voldsomme prisstigninger på energi og fødevarer overskygger årets julehandel, og

det skaber stor bekymring for vores detailerhverv og restaurationsbranche. De fyldte

varelagre kombineret med en lav forbrugertillid giver ”ekstraordinær” stor usikkerhed,

om hvordan årets julehandel vil udvikle sig. Alene de seneste uger har vi i Fredericia fået

6 lukninger; 5 detailforretninger og 1 restaurant, så der er god grund til bekymring.

Fredericia Shopping sætter derfor alle sejl ind for at italesætte vigtigheden af, at vi som

borgere handler lokalt.  

 

Læs mere her.

 

Energikrise og tårnhøje energipriser –

https://businessfredericia.dk/
https://fredericiaavisen.dk/fredericia-shopping-saetter-alle-sejl-ind/


Hvad gør du som virksomhedsleder og

ejer?
Kære virksomhedsejere og ledere.

 

Vi bruger omkring 1/3 af døgnets timer på arbejdspladsen. Derfor har vores

energiforbrug et betydelig aftryk, mens vi er på arbejde. Med energivenlige initiativer og

vaner kan jeres arbejdsplads bliv en del af løsningen på den vanskelige energisituation,

samtidig med at I kan lave store besparelser på jeres budget.

 

Vi har en klar opfordring – kontakt jeres leverandør af el og varme – og sikrer

jer, at I har den rigtige aftale. Der er flere virksomheder der i denne tid får et

chok af tårnhøje elregninger, der kan reduceres ved valg af en anden type

aftale.

 

Energistyrelsens gode spareråd:

Spar på strømmen

Skru ned for varmen        

Brug strømmen mens den er billig

Begræns brug af varmt vand

 

Læs gode råd, og download materiale målrettet jeres branche på energistyrelses side –

SparEnergi.dk 

Har I spørgsmål eller brug for vejledning, er I velkommen til at kontakte Chefkonsulent

David Mogensen på telefon 92150125 eller dm@businessfredericia.dk 

 

 

Business Fredericia byder velkommen til

ny medarbejder
Business Fredericia byder velkommen til vores nye medarbejder Maria Bejer Clausen som

tiltræder 2. januar 2023. Maria skal som som ny erhvervskonsulent hos Business

Fredericia være med til at skabe flere synergier i Fredericias erhvervsudvikling.

Maria har mere end et årtis erfaring inden for forskellige områder herunder udvikling,

strategi og digitalisering, virksomhedsudvikling og erhvervsfremme og meget andet. Hun

https://sparenergi.dk
mailto:dm@businessfredericia.dk


kommer med en stærk viden og et netværk, der kan være med til at hjælpe med at

realisere Fredericias ambitiøse plan om at blive Danmarks midtpunkt for vækst og

fremtidens grønne løsninger inden for Transport & logistik og Energi & Klima.

Læs mere her. 

 

 

ARRANGEMENTER 

Fra gas til grøn varme – ny varmeplan

2022
Hør om din virksomheds muligheder for at

udskifte gassen med fjernvarme til

bygningsopvarmning.

Gassen skal udfases i varmeforsyningen. Mest muligt,

hurtigst muligt. Det er regeringens plan – og nu også

planen for Fredericias erhvervsområder. Der er penge at

spare både for samfundet og for den enkelte virksomhed.

Hør hvilke erhvervsområder i Fredericia, der forventes fjernvarmeforsynet hvornår, og

hvor det er bedre at satse på en individuel varmeløsning som afløser for gassen.

Onsdag den 7. december 2022 kl. 07.30-10.30. Læs mere her.

Go’ Morgen med Business Fredericia –

Virksomhedsbesøg – OBS – onsdag!

Til dette Go’ morgenmøde tager vi på

virksomhedsbesøg hos Fredericia Kafferisteri.

Fredericia Kafferisteri er en lille virksomhed med fokus

på håndværk og kvalitet. Risteriet er et mikroristeri, hvor

kaffen ristes efter ordre. Der bruges udelukkende

specialty kaffe, hvilket vil sige arabica bønner med en

https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2022/11/Pressemeddelelse-Maria-3.pdf
https://businessfredericia.dk/arrangement/morgenmoede-hoer-om-din-virksomheds-muligheder-for-at-udskifte-gassen-med-fjernvarme/


cupscore over 80.

Dorthe Brejndahl, der er ejer af virksomheden, har ristet kaffe på hobbybasis i mange år.

Interessen for kaffen og risteprocessen greb om sig, og i 2020 startede hun Fredericia

Kafferisteri. Kundesegmentet er primært private og små virksomheder.

Onsdag den 7. december 2022 kl. 7.45-9.15. Læs mere her.

Energieffektivitet som forretningsområde

– Virksomhedsbesøg hos Energy Cool
Energieffektivitet som forretningsområde –

Virksomhedsbesøg hos Energy Cool.

Bemærk der er kun plads til 50 deltagere ved
dette arrangement.

Vi sætter fokus på Energieffektivitet som forretningsområde. Hvilken betydning har data i

denne udvikling, og hvordan udnyttes de til at accelerere den grønne omstilling. Center

Danmark og Energy Cool er 2 markante virksomheder i Fredericia, der vil give os indsigt

og inspiration i et marked i en eksplosiv udvikling.

Torsdag den 8. december 2022 kl. 7.30-10.00. Læs mere her.

Netværksmøde i Direktørnetværket

Alle taler om digitalisering – men hvad taler de

egentlig om?

Udgangspunktet for at arbejde med digitalisering og

skabe værdi med sine indsatsområder, er en forståelse

af, hvad digitalisering er for en størrelse. Én af de store

drivkræfter bag den digitale udvikling er den grønne

dagsorden og bæredygtighed, som sammen med den teknologiske udvikling skaber nye

digitale muligheder – og udfordringer.

Med sit foredrag om digitalisering kommer Claus Rønnow rundt om digitaliseringen på en

anderledes og mere jordnær måde.

Torsdag den 15. december 2022 kl. 7.00-10.00. Læs mere her.

Frokostmøde i Bestyrelsesnetværket

Vi mødes over en frokost for at styrke relationerne i

netværket.

Målgruppe: Personer der arbejder i bestyrelser og/eller

advisory boards.

Vil du vide mere om netværket, så kontakt

chefkonsulent Stephen Bihl på 92150127 eller sb@businessfredericia.dk

https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-virksomhedsbesoeg-obs-denne-gang-er-det-en-onsdag/
https://businessfredericia.dk/arrangement/12947/
https://businessfredericia.dk/arrangement/netvaerksmoede-i-direktoernetvaerket-4-copy/
mailto:jb@businessfredericia.dk


Fredag den 16. december 2022 kl. 13.00-15.00. Læs mere her.

SAVE THE DATE – NYTÅRSKUR

Program og yderligere information kommer senere.

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 16.00-19.00.

Tilmeld dig her.

Andre tiltag
Deltag i konferencen og hør mere om hvordan SMV’er

forbereder sig på bæredygtighed og forstyrrelser i

forsyningskæderne?

 

Du kan læse mere om konferencen og dagens

indlægsholdere her.

Torsdag den 8. december 2023 kl. 13.00-16.30. 

 

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding skal ske senest den 5.

december. https://www.conferencemanager.dk/smv 

 

Nye medlemmer
 

ALPHA-E ApS Decameal I/S

Partsplanner.dk ApS RM Bilhandel

Takseringshjælp.dk ApS  

  

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://businessfredericia.dk/arrangement/bestyrelsesnetvaerksmoede-copy-copy/
https://businessfredericia.dk/arrangement/save-the-date-nytaarskur/
https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2022/11/Hvordan-forbereder-SMVer-sig.pdf
https://www.conferencemanager.dk/smv
http://alpha-e.com
https://partsplanner.dk
https://rmbilhandel.dk
https://takseringshjaelp.dk
https://www.linkedin.com/company/10907454/admin/
https://www.facebook.com/businessfredericia
https://www.instagram.com/businessfredericia/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1189401/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1189401/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1189401/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1189401/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1189401/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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