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Lokal virksomhed starter produktion i England
Flonidan A/S åbnede kontor i England i starten af året og nu følger en
udvidelse af produktionen med et samarbejde med George Wilson Industries
(GWI). England har fra politisk side besluttet at indføre smarte forbrugsmålere
i alle el- og gasinstallationer. Det betyder bl.a., at henved 22 millioner smart
gas målere skal leveres og installeres i de kommende år. Forventningen er et
månedligt output på +40.000 smart gas målere fra fabrikken i Coventry i år.
Flonidan har opjusteret sine forventninger til regnskabsåret 2016/2017 og
budgetterer med signifikant vækst i omsætning og resultat. Virksomheden er
datterselskab til AVK koncernen og blandt branchens mest betydningsfulde
leverandører af smart gas målere. Målerne anvendes til afregning af
gasforbrug i husstande, erhverv og let industri og afsættes primært i Europa.

Udbud af erhvervsgrund ved Vejlevej
Horsens Kommune udbyder i offentligt udbud et erhvervsareal på ca. 44.400
m2 ved Vejlevej i Horsens. Interesserede købere skal aflevere et
købstilbud via e-mail til mm@horsens.dk eller post til Mette Munk Lauritsen,
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.
Tilbud og skitseprojekt skal være kommunen i hænde senest fredag den 7. juli
2017 kl. 10.00.
Du finder udbudsskrivelse, kort og lokalplan på kommunens hjemmeside.

Nye love og regler, der har betydning for din
virksomhed
2017 har allerede budt på en række nye love og regler, som enten er trådt i
kraft eller venter lige om hjørnet. Det skriver Advodan. Det gælder den ny
markedsføringslov, ny hvidvasklov, registrering af virksomhedens reelle og
legale ejere, nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte, nye
regler for omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde samt kapitalejerlån
lovlige i danske selskaber.
Læs mere om de nye love her

Verdens hårdeste VM kommer til Danmark – Unik
mulighed for eksport!
I 2018 bliver Danmark vært for en af verdens største sportsevents, når Royal
Arena (København) og Jyske Bank Boxen (Herning) skal lægge is til IIHF
Ishockey VM 2018. Fra 4.-20. maj 2018 vil sportens største stjerner og mest
sagnomspundne hold mødes på dansk jord for at afgøre, hvem der er
verdens nummer ét!
Det er en unik mulighed for virksomhederne i Region Midtjylland til at fremme
handelsrelationer med virksomheder fra Tyskland, Norge, Finland, Letland,
USA, Canada og Sydkorea. Hvis I ikke allerede har virksomhedskontakter i de
syv lande, som møder Danmark i Jyske Bank Boxen i Herning, kan det lokale
erhvervskontor og European Entreprise Network, der har kontorer i Tjele og
Aarhus (se link), hjælpe jer videre.
For mere information omkring billetter og hospitality, kontakt
mag@2018.iihfworlds.com
Læs mere på www.2018.iihfworlds.com/dk/billetter og www.enterpriseeurope.dk

Tirsdag 12. sept. 2017
Kl. 8.15-10.15

Mød to virksomheder, der har gjort deleøkonomien til
en del af deres forretningsmodel
Internettets massive udbredelse åbner op for nye muligheder for
virksomhedernes forretningsmodeller. Værdiskabelsen flyttes fra
produktionen tættere på forbruget og påvirker hele forbrugeradfærden. På
dette medlemsmøde kan du møde Vigo.dk og Gaest.com:
Vigo.dk
REMA 1000s deleøkonomiske indkøbs- og udbringningstjeneste.
v/ Jesper Bove-Nielsen, direktør, Vigo.dk
Kom med ind i deleøkonomien og find ud af, hvorfor det er så interessant
også for etablerede virksomheder. Hvordan er det lige, at digitalisering og
deleøkonomi hænger sammen? Og ikke mindst, hvordan kan også etablerede
virksomheder bruge deleøkonomien til at skabe vækst og nye værdier?
Gaest.com
En deleøkonomisk virksomhed, der giver adgang til Danmarks største udbud
af mødelokaler. De har gjort det nemt og fleksibelt at finde og booke
inspirerende steder at holde møde.
v/ Tobias Egmose, Head of Social Media, Gaest.com
Få et indblik i de tanker, der ligger bag etableringen af Gaest.com. Hvordan
handler deleøkonomiens forbrugere - er det ideologi eller bare en nemmere
måde at få råd til mere? Og hvordan brander man sig i forhold til den nye
type B2B-forbruger?
Læs mere og tilmeld dig her

Tilmeld dig senest 5. sept. 2017

Tirsdag 3. okt. 2017
Kl. 8.00-10.00

Sådan håndterer du de nye persondataregler i
hverdagen
Alle taler om det. En EU-forordning. Nye regler og kæmpe bøder. Har du styr
på det? Eller skal du til at have styr på det?
Persondataretten er kommet i fokus, efter at EU har indført nye regler for alle
medlemslande. De nye regler træder i kraft den 25. maj 2018.
Persondataretten beskytter personlige oplysninger ved digital behandling og
sikrer borgere mod krænkelser og offentliggørelse af oplysninger. Reglerne er
næsten umulige at komme uden om, samtidig med at de kan være en jungle
at finde rundt i.
I samarbejde med Jacob Plum Tholle fra Codex Advokater og Nikolaj
Westergaard fra Versio ApS får du råd og vejledning om, hvordan du bør
håndtere reglerne i praksis.
Gratis for medlemmer af BusinessHorsens. Øvrige: kr. 250,- ekskl. moms. No
show gebyr: kr. 250,- ekskl. moms.
Tilmelding dig her senest torsdag den 28. september 2017

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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