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Kære Modtager

 

 

Se og tilmeld dig vores spændende

arrangementer vi afholder i starten af

det nye år

 

I Business Fredericia afholder vi løbende mange spændende arrangementer, som du har

mulighed for at deltage i. Herunder finder du nogle af årets første arrangementer.

Vi håber du vil tilmelde dig og deltage i dem som er relevante for dig. 

 

Du har altid mulighed for at se og læse mere om vores kommende arrangementer på

vores hjemmeside www.businessfredericia.dk.

 

Har du endnu ikke fået tilmeldt dig dette års nytårskur, kan du nå det endnu. Det bliver

en hyggelig og uformel aften med mulighed for at netværke. Bemærk at du ikke behøver

at være medlem for at deltage i nytårskuren. Du melder dig til her.

 

 

ARRANGEMENTER 

Gør god service til god forretning

Denne aften stiller vi skarpt på følgende emner:

● Hvordan arbejdes der med kundeservice

https://businessfredericia.dk/arrangementer/
https://businessfredericia.dk/arrangement/save-the-date-nytaarskur/
https://businessfredericia.dk/arrangementer/


● Kundeservice i praksis

Louise Sejrup, medindehaver og co-founder af

webshoppen MollyogMy kommer og fortæller om deres

vækstrejse og erfaring med kundeservice og

kundetilfredshed. 

Henrik Væver som er mangeårig konsulent åbner

"værktøjskassen" og uddyber hvorledes man gør god service til god forretning.

Arrangementet henvender sig til alle, der gerne vil høre mere om hvordan man sikrer og

udvikler kundeservice. Der er fokus på iværksættere, men selv om du har været ”på

banen” i mange år, så er du meget velkommen.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 17.00-20.00. Læs mere og tilmeld dig her.

Nytårskur 2023

Business Fredericia og Fredericia Kommune inviterer dig

og dine kollegaer til Nytårskur 2023.

Vi byder på bobler og netværk i hyggelige og uformelle

rammer i Eksercerhuset onsdag d. 25. januar. 

Har du og dine kollegaer endnu ikke tilmeldt jer vores nytårskur 2023, så gør det

allerede nu. Der er stadig ledige pladser. Vi håber på at se jer!

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 15.30-19.00. Tilmeld dig her.

Input til at styrke din forretning

Business Fredericia og Fredericia Shopping inviterer til

et inspirerende morgenarrangement, hvor vi giver

indsigt i hvordan du som virksomhed kan skærpe og

styrke din forretning ved, at holde et fokus på fx

forretningsplan, likviditet, varelager og

omkostningsstruktur. 

Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 7.30-09.30. Læs mere her.

Go’ Morgen med Business Fredericia

Temaet til dette Go’ morgenmøde er - inspiration til

implementering af bæredygtighed i din virksomhed. 

Scanview A/S har i efteråret 2022 deltaget i 4

workshops, hvor de har fået konkrete værktøjer til at

implementere bæredygtighed som fundament i

virksomheden.

De vil fortælle om deres tilgang til bæredygtighed og hvorledes de har gjort det til et

https://businessfredericia.dk/arrangement/hvordan-faar-du-succes-gennem-tilfredse-kunder/
https://businessfredericia.dk/arrangement/hvordan-faar-du-succes-gennem-tilfredse-kunder/
https://businessfredericia.dk/arrangement/save-the-date-nytaarskur/
https://businessfredericia.dk/arrangement/save-the-date-nytaarskur/
https://businessfredericia.dk/arrangement/inputtilatstyrkedinforretning/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-virksomhedsbesoeg-obs-denne-gang-er-det-en-onsdag-copy/


konkurrenceparameter.

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

LinkedIn, Facebook og Instagram.

     

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

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/arrangement/generalforsamling-2023/
https://www.linkedin.com/company/10907454/admin/
https://www.facebook.com/businessfredericia
https://www.instagram.com/businessfredericia/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1196064/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1196064/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1196064/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1196064/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1196064/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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