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BusinessHorsens byder velkommen til tre nye
medarbejdere
BusinessHorsens siger i august velkommen til tre nye medarbejdere.
Christian Lauridsen og Jannie Mejer er ansat som erhvervskonsulenter, mens
kommunikationsområdet bliver opgraderet med Martin Kastoft, der er ansat
som ny kommunikationskonsulent.
Mere info: Pressemeddelelse fra BusinessHorsens

Horsens Erhvervshavn er en vækstmotor
2300 arbejdspladser og en lokal/regional værditilvækst på knap 1,5 mia. kr.
Det er de afledte effekter af aktiviteterne på erhvervshavnen i Horsens. Det
viser en ny såkaldt oplandsanalyse, som havnen netop har fået udarbejdet.
Der er potentiale til yderligere vækst og beskæftigelse, men infrastruktur og
muligheder for udvidelser skal på plads, lyder det fra havnedirektør Claus
Holm Christensen i en pressemeddelelse.
Læs pressemeddelelsen her

Kom til indvielse af Ringvej Syd
Den 18. august indvies den nye Ringvej Syd, fra kl. 09.00 - 10.30. Indvielsen
markeres med morgenkaffe, en officiel indvielsesceremoni og et rulleskøjteog motionsløb for ca. 200 elever fra Bankagerskolen.
Arrangementet foregår ved krydset mellem Vejlevej og Vestvejen, hvor den
nye ringvej begynder.
Alle virksomheder er velkomne til at deltage i indvielsen.

Har du styr på, hvad du må trække fra i skat i din
enkeltmandsvirksomhed?
Hvis du er momsregistreret enkeltmandsvirksomhed uden ansatte, så kan du
få hjælp til at få de rigtige fradrag med SKATs bogføringsguide.

Prøv guiden her

Tirsdag den
12. september
2017 kl. 8.15 – 10.15

Kom til medlemsmøde om deleøkonomi
800.000 danskere bruger hvert år deleøkonomiske tjenester som fx GoMore
og Airbnb, og det er særligt de unge, der driver udviklingen. Det viser tal fra
Danmarks Statistik.
Vil du have del i markedet? Så kom og få inspiration og indspark fra Jesper
Bove-Nielsen, der står bag indkøbs- og udbringningstjenesten Vigo.dk og
Tobias Egmose, der er ansvarlig for sociale medier i Gaest.com – Danmarks
svar på Airbnb for mødelokaler.
Læs mere om mødet og tilmeld dig her

Fredag 24. nov. 2017
Kl. 8.30-11.30

Vælg de rigtige salgskanaler
Sælgere – forhandlere – agenter – franchise. Ved du hvilke kommercielle og
juridiske overvejelser du bør gøre dig, når du vælger salgskanaler?
Rasmus Gørup Christiansen, advokat og associeret partner hos INTERLEX
Advokaterne, gennemgår de vigtigste regler for de enkelte aktører, og hvad
den gode kontrakt bør tage stilling til. Du får en gennemgang af en række
udvalgte problemstillinger under samarbejdet og i forbindelse med
at samarbejdet ophører.
Arrangementet holdes på Silhorko A/S i Skanderborg og er gratis for
BusinessHorsens' medlemmer. No-show-fee på kr. 250 for udeblivelse uden
afbud senest dagen før arrangementet.
Læs mere

Tilmelding senest den 16. november 2017

Mandag 26. onsdag 28. feb. 2018

Vil du være leverandør til verdens største
forskningsfaciliteter?
For første gang nogensinde samles repræsentanter fra otte af verdens
største forskningsfaciliteter for at præsentere deres samlede udbud for den
europæiske industri. Konferencen Big Science Business Forum afholdes i
København med Uddannelses- og Forskningsministeriet som vært. Der
forventes op til 1.000 deltagere fra primært europæiske virksomheder. De
otte Big Science-faciliteter tæller blandt andre CERN - Det europæiske Center
for Højenergifysik, som er verdens største fysiklaboratorium, hvor fysikere
arbejder bredt med partikelfysik.
Du finder programmet og mere information om konferencen her
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