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Nedtællingen er begyndt!
Om præcis en måned åbner vi dørene til årsmødet og
generalforsamlingen, og du kan stadig nå at tilmelde dig! Årsmødet er en
fantastisk mulighed for at netværke med nye og gamle kontakter, du har
mulighed for at engagere dig i foreningens arbejde og ikke mindst få ny
inspiration. I år har vi hyret iværksætter Jesper Buch, som mange kender fra
online platformen Just-Eat. Jesper er desuden snart aktuel i endnu en sæson i
det populære TV-program Løvens Hule. Vi glæder os til at hilse på jer
medlemmer til en fantastisk og inspirerende aften!
Se aftenenes program og tilmeld dig her

Nu bliver indberetning nemmere for små og
mellemstore virksomheder
Fra den 20. februar 2017 får over en halv million virksomheder lettere
adgang til offentlig selvbetjening. Virksomhedsejere, der ejer en
enkeltmandsvirksomhed, eller alene kan tegne et iværksætterselskab,
anpartsselskab, aktieselskab eller anden virksomhedsform, kan nu bruge
deres private NemID til digital selvbetjening på bl.a. Virk og Digital Post
frem for et erhvervs-NemID.
Ud over adgangen til digital indberetning og digital post med privat NemID,
bliver det desuden mere overskueligt at udstede fuldmagter til revisorer
og andre rådgivere. Medarbejdersignaturen er stadig relevant i
virksomheder, hvor andre end ejeren indberetter til de offentlige digitale
selvbetjeningsløsninger.
Læ s mere om den nye ordning her
Kilde: Erhvervsministeriet.

Ny demo-butik skal demonstrere potentialet ved
intelligente teknologier i detailhandlen
De fysiske detailhandelsbutikker vil snart kunne hente inspiration til at
interagere med deres kunder og øge omsætningen via opsamling og
behandling af data. Med fuld udnyttelse af teknologi og digitalisering til at
skabe sammenhængende og målrettede kundeoplevelser kan de få et
afgørende konkurrenceparameter i de kommende år. Et nyt
demonstrationscenter vil nu vise, f.eks. hvordan fysiske butikker kan udnytte
deres butikker som e-handelslager, og hvordan varernes og kundernes

deres butikker som e-handelslager, og hvordan varernes og kundernes
bevægelser i butikken kan identificeres med et smart sensing system.
Læ s mere om democentret her

Konkurrence om Iværksætterprisen 2017 er skudt i
gang
Business Region Aarhus afholder en stort iværksætterfest på NAVITAS tirsdag
den 2. maj 2017, hvor aftenens højdepunkt bliver uddelingen af tre
iværksætterpriser.
Er du, eller kender du, Østjyllands sejeste iværksætter? Så send en tilmelding
eller indstilling af sted senest fredag den 17. marts på www.i-prisen.dk og
deltag i kampen om Iværksætterprisen 2017. Vinderne kan blandt andet
vinde et mentorforløb med en dygtig erhvervsperson.
I 2016 vandt Nina Frederiksen fra SleepBag.dk ApS Business Region Aarhus'
Iværksætterpris og præmien var, ud over hæder, ære og omtale, et
mentorforløb med administrerende direktør Susanne Friis Eden fra DAN
DRYER A/S.
”Mentorforløbet med Susanne Friis Eden har fungeret rigtig godt. Det var det
helt rigtige valg, da Susanne har erfaring og kompetencer, som jeg har
kunnet drage nytte af. Iværksætterprisen har samtidig betydet en øget
opmærksomhed om SleepBag.dk ApS, så jeg kan kun anbefale andre
iværksættere at melde sig til konkurrencen” fortæller Nina Frederiksen.
Læs mere på www.i-prisen.dk og følg konkurrencen på
www.facebook.com/ivaerksaetterprisen og www.twitter.com/i_prisen.

Du kan stadig nå at indstille din virksomhed til CSRmærket!
Frem til onsdag den 1. marts 2017 kan du indstille en socialt ansvarlig
virksomhed til HORSENS ALLIANCENs CSR-mærke 2017.
På www.horsensalliancen.dk kan du læse mere om kriterierne for at modtage
CSR-mærket og udfylde indstillingsformularen.
Borgmester Peter Sørensen uddeler CSR-mærket ved BusinessHorsens'
årsmøde torsdag den 23. marts. Sidste år kunne 98 virksomheder smykke sig
med CSR-mærket, og i år håber vi på at uddele det til endnu flere.
Er du medlem af BusinessHorsens eller indstillet til CSR-mæ rket,
kan du tilmelde dig årsmødet her

VIA opruster digitalt på det kinesiske marked
VIA University College har gennem en årrække opbygget både akademisk og
forretningssamarbejde i Kina. For at fastholde og udvikle disse aktiviteter er
det nødvendigt med en digital tilstedeværelse. VIA har i mange år haft en
kinesisk hjemmeside, men denne er nu blevet relanceret design- og
funktionalitetsmæssigt, målrettet potentielle kinesiske studerende samt nye

funktionalitetsmæssigt, målrettet potentielle kinesiske studerende samt nye
og eksisterende kinesiske samarbejdspartnere.

2.3.17
At tackle flere kulturer i en virksomhed
Har I medarbejdere fra flere kulturer på jeres arbejdsplads? Vi sætter fokus på
de udfordringer, der opstår, når flere kulturer skal arbejde sammen om en
opgaveløsning. Mødet bliver en blanding af erfaringsudveksling og faglige
indspil. Det kan være om typiske kommunikationsstile i udvalgte kulturer, om
vigtige forskelle ift. hierarki, relationsopbygning, magtdistance og
beslutningsprocesser og om effektiv kommunikation.
Arrangementet henvender sig til f.eks. HR-ansvarlige, virksomhedsledere, produktionsansvarlige og projektledere.
Mødet udbydes i samarbejde med UdviklingOdder og Erhverv Skanderborg.
Torsdag den 2. marts 2017 kl. 13.00-16.00
Vokseværket, Vitavej 71, 8300 Odder
Pris: 375,- kr. ekskl. moms
Tilmeld dig via mail til jan.christensen@odder.dk senest torsdag den 23. februar kl. 12.00

23.3.17
Årsmøde og generalforsamling
Iværksættere, butiksindehavere, direktører og medarbejdere i små og
store virksomheder inviteres til årets erhvervsevent.
Program
Kl. 17.30 Dørene åbnes
Kl. 18.15 Buffet. Øl, vin og vand ad libitum
Kl. 19.20 Erhvervsdirektør Signe Marie Smidt byder velkommen
Kl. 19.30 Generalforsamling. "Vi stiller skarpt og skruer op
for erhvervsindsatsen" v/ Finn Damkjær Pedersen
Kl. 20.30 "Fremtiden er her allerede" v/ borgmester Peter Sørensen
Kl. 20.45 Pause
Kl. 21.00 Socialt ansvar er noget vi tager sammen! HORSENS
ALLIANCEN hædrer med uddeling af CSR 2017-mærket de virksomheder, der
tager socialt ansvar.
Kl. 21.15 "KICK-ASS - fra kælder til millard". Foredrag med iværksætter Jesper
Buch. Hør den inspirerende historie om, hvordan den online platform JUST-EAT
blev til, om livet som iværksætter og om de mange udfordringer, Jesper har
mødt.

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.30-22.15
Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Pris: 450,- kr. ekskl. moms per pers.
Deltagelse kun i generalforsamlingen er gratis, men tilmelding nødvendig.
Arrangementet er forbeholdt medlemmer.
Tilmeldingen er bindende fra 9. marts 2017, hvorefter faktura udsendes.
Vi arrangerer buskørsel mellem Horsens Trafikterminal og Hotel Pejsegården.

Vi arrangerer buskørsel mellem Horsens Trafikterminal og Hotel Pejsegården.
Vil du benytte dig af tilbuddet, skal du blot huske at markere dette i
tilmeldingen. Opsamling kl. 17.30, retur kl. 22.30.

28.2.2017 & 30.03.2017
Gratis AdWords-workshops
Google AdWords er verdens stærkeste, nemmeste og mest komplicerede
medie. Det er let at komme i gang og få de første succeser, men du støder
uundgåeligt på den kompromisløse krig med konkurrenterne om
placeringerne. Tag med på workshop og bliv din egen AdWords-ekspert.
AdWords 1 Opstart
Tirsdag den 28. februar kl. 9.00-12.30
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens
Tilmeld dig AdWords 1 Opstart
AdWords 2 for virksomheder
Torsdag den 30. marts 2017 kl. 9.00-12.30
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens
Tilmeld dig AdWords 2 for virksomheder

27.2.2017
LederForum: Innovation i øjenhøjde
Innovation er konstant på dagsordenen, men hvordan tilgår man innovation
som leder? Hvordan griber man det an uden at pløje sig igennem en masse
teoretisk stof i en travl hverdag? Direktør og stifter Søren Hejne Hansen fra
konsulenthuset Innohow har arbejdet med forretnings- og strategiudvikling
samt innovationsprocesser for Danfoss, Grundfos, Bang & Olufsen, Siemens
Business Services, Rambøll Management og mange flere. På dette møde får
deltagerne praktiske værktøjer til at komme i gang med innovationsarbejdet.

Kontakt Sophie Due, hvis du vil vide mere om netværket: Tlf. 7562 4722
/ sdu@businesshorsens.dk.

5.4.2017
Company Dating - hvor virksomheder og studerende mødes
Har din virksomhed skuffeprojekter, opgaver til studerende eller mangler en
praktikant, studentermedhjælper eller nyuddannet? Company Dating giver din
virksomhed mulighed for at møde nogle af de mange dygtige studerende fra
de tekniske og merkantile uddannelser under VIA Erhverv på VIA University
College i Horsens.
Pris: 2500,- kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig her senest mandag den 27. marts.
Se invitationen her

Spørgsmål til arrangementet kan rettes til konsulent Michelle Ros, Career
Service Centre på mihr@via.dk eller tlf. 8755 4018

Fyel Naturfiskepark
Naturfiskepark - Lystfiskeri - Natur- og fiskeskole - Eventpark
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