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Kære Modtager
 

 

Business Fredericia sætter ny

medlemsrekord
Kære alle, 826 medlemmer, så mange er nu en del af Business Fredericia.

Vi er taknemmelige for opbakningen, der forpligter. Vi lever i en tid, hvor vi gik fra

rekord til rekord, så kom coronakrisen, og senest de stigende renter, energipriser og

den høje inflation. 

En tid, hvor ingen kender i morgen. En tid, hvor vi løber stærkt, men også en tid, hvor vi

har mulighed for at spille hinanden gode. 

 

Der er behov for, at vi fortsat står sammen, og vi er stolte over at blive valgt

til. Erhvervslivet står sammen i Fredericia, og sammen med organisationer og

kommune vil vi arbejde for, at alle kommer bedst muligt igennem det økonomiske

stormvejr, vi oplever i disse måneder, men også for at videreudvikle Business

Fredericia, så vi fortsat kan tiltrække medlemmer og yde den service, vi skal. 

 

Der er også mange solstrålehistorier hos jer virksomheder; vækst, innovation,

iværksætteri og en ny kultur, hvor Fredericia sættes på Europakortet indenfor

transport, logistik, energi og klima. Det giver energi til os og værdi for samfundet. 

Den nye energi er vi klar til at gribe og vi bidrager allerede – samtidig er vi også meget

optaget af at servicere jer medlemmer bedst muligt, og husk altid: Vores døre,

telefoner og mails er altid åbne. Tak for tilliden. 

 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Kristian Bendix Drejer

Erhvervsdirektør  

 

https://businessfredericia.dk/


 

Energikrise og tårnhøje energipriser -

Hvad gør du som virksomhedsleder og

ejer?
Fredericia Kommune har lagt planer for, hvilke områder der kan få fjernvarme i

fremtiden. Planlægningen skal give virksomheder og boligejere bedre overblik over

deres fremtidige muligheder for fjernvarme, men planerne kan kun blive til virkelighed,

hvis der er opbakning til dem i områderne.

 

Læs mere her. 

 

 

ARRANGEMENTER 

Netværksmøde i Bestyrelsesnetværket

https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2022/12/Her-kan-der-komme-fjernvarme-i-fremtiden.pdf


På dette netværksmøde er emnet valgt blandt

netværkets medlemmer. Baseret på et oplæg drøftes

temaet blandt netværkets medlemmer og der udveksles

erfaringer og synspunkter.

Der er tale om et lukket netværksmøde for personer der

arbejder i bestyrelser.

Har du interesse i netværket, så kontakt chefkonsulent Stephen Bihl via

sb@businessfredericia.dk eller 92150127.

Fredag den 20. januar 2023 kl. 7.30-10.00. Læs mere her.

NYTÅRSKUR

Business Fredericia og Fredericia Kommune inviterer til

nytårskur onsdag den 25. januar 2023 i Eksercerhuset.

Se hele invitationen til Nytårkur 2023 her.

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 15.30-19.00.

Tilmeld dig her.

Netværksmøde i Mellemledernetværket
 

Vil du vide mere om netværket, så kontakt John Pagaard

på 20603660 eller jp@businessfredericia.dk

 

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 7.00-10.00. Læs

mere her.

Netværksmøde i Direktørnetværket

Skab teamets kraft

Deltag i direktørnetværket og hør Søren Sørensen, som

er major i Flyvevåbnet og tidligere jagerpilot, holde et

spændende foredrag, hvor han tager udgangspunkt i

mailto:sb@businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/netvaerksmoede-i-bestyrelsesnetvaerket-3-copy/
https://businessfredericia.dk/wp-content/uploads/2022/12/Invitation-til-Nytaarskuren-2023.pdf
https://businessfredericia.dk/arrangement/save-the-date-nytaarskur/
mailto:jp@businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/netvaerksmoede-i-mellemledernetvaerket-4/


den menneskelige grundstruktur der for alvor viser sig,

når mennesker bliver pressede og derfor må lade facaden falde.

Der er tale om et lukket netværksmøde for virksomhedsejere, direktører og partnere.

Har du interesse i netværket, så kontakt chefkonsulent Stephen Bihl på

sb@businessfredericia.dk eller 92150127.

Torsdag den 26. januar 2023 kl. 7.00-10.00. Læs mere her.

Go’ Morgen med Business Fredericia

 

Temaet til dette Go’ morgenmøde bliver bæredygtighed.

 Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 7.45-9.15. Læs

mere her.

SAVE THE DATE - GENERALFORSAMLING

 
Mere info kommer senere. 

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 17.30-21.30. Tilmeld

dig her.

Følg Business Fredericia på de sociale

medier

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

mailto:sb@businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/arrangement/netvaerksmoede-i-direktoernetvaerket-4-copy-copy/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-virksomhedsbesoeg-obs-denne-gang-er-det-en-onsdag-copy/
https://businessfredericia.dk/arrangement/generalforsamling-2023/
https://businessfredericia.dk/


LinkedIn, Facebook og Instagram.

     

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://www.linkedin.com/company/10907454/admin/
https://www.facebook.com/businessfredericia
https://www.instagram.com/businessfredericia/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1191977/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1191977/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1191977/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1191977/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1191977/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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