Stjernes tøv over Hors ens Ins pire, ny citychef, nye medlemmer og
arrangementer

Se nyheds brevet online her

Ny folder giver dig overblik over, hvad vi kan tilbyde
dig
Vi hører hele tiden, at det går rigtigt stærkt! Det gør det også i
BusinessHorsens. Derfor har vi lavet denne folder til dig. Få overblik over,
hvad din forening arbejder med lige nu, hvad dit medlemskontingent giver
adgang til, og hvad vi i øvrigt kan gøre for dig.
Du finder folderen her - god læselyst!

Ny partner i Advokatgruppen Horsens
Martin Høj Lauridsen er pr. 1. oktober 2017 indtrådt som partner i
Advokatgruppen I/S. Han har gennem en årrække haft kontor på Søndergade
i Horsens. Først som afdelingsleder for Elvang & Partnere og senest som
selvstændig med MHL Advokatfirma.
Martin har i de seneste år især beskæftiget sig med konkursret, lejeret,
dødsbobehandling, arvesager, retssager, testamenter og fast ejendom. Han
er antaget som autoriseret bobestyrer og fast medhjælper i
tvangsopløsningssager ved Retten i Horsens. Desuden har han møderet for
landsretten.
Herefter består Advokatgruppen af 50 medarbejdere, hvoraf de 23 er jurister.

Indstil din favorit til Horsens Inspires tre priser!
I skrivende stund har vi modtaget 30 indstillinger fordelt på vores tre priser til Horsens Inspire. Årets Butik vælges ved
stemmeafgivelse blandt de handlende i Horsens Midtby. Årets Butik er sponsoreret af Cobo A/S
Der er deadline for indstillinger om en lille uge - den 9. oktober - så du kan stadig nå det, hvis du vil have indflydelse
på, hvem der skal løbe med priserne.
Mød et udvalg af dem, som har indstillet kandidater til priserne, herunder:

Henrik Frølund fra Datapeople ApS indstiller Egebjerg El A/S til Match for
fremtiden-prisen, for virksomhedens arbejde med lærlinge.
Indstil din favorit. Match for fremtiden-prisen er sponsoreret af Roesgaard &
Partners

Partners

Jaspir Pedersen fra HR-Relationer ApS indstiller Likemind Horsens til Inspireprisen, for Likeminds arbejde for at fremme iværksætteri i Horsens
Indstil din favorit. Inspire-prisen er sponsoreret af INSERO Horsens

Thomas la Cour fra Vistartersgu.dk indstiller TEC OUT ApS fra Lund til
iværksætterprisen, for blandt andet at producere i Danmark, for gode
produkter og fokus på bæredygtighed.
Indstil din favorit. Iværksætterprisen er sponsoreret af Spar Nord Horsens A/S

Få hurtige nyheder fra BusinessHorsens på Facebook
og LinkedIn
Vidste du, at du kan få hurtige nyheder, statusopdateringer mv. fra
BusinessHorsens på LinkedIn og Facebook?
Vi satser nemlig i stigende grad på de sociale medier og fortæller flere gange
om ugen relevant nyt om aktiviteter, tilbud og hvordan vi arbejder for at gøre
det lettere at drive virksomhed i Horsens Kommune.
Følg med på Facebook eller læs med på LinkedIn

24. oktober kl. 07.00 10.00

Leder! Få indspark til din interne kommunikation
og relationen til dine medarbejdere arrangement med Jan Huus.
Jan Huus er ekspert i intern kommunikation, arbejdsglæde og menneskelige
relationer. Med en baggrund som blandt andet journalist, skuespiller og
psykoterapeut har han udviklet et underholdende, spændende og sjovt
undervisningskoncept, som kan gøre dig til en bedre og mere bevidst leder.
Læs mere om konceptet her
Tilmeld dig til Jannie Mejer jme@businesshorsens.dk senest 21. oktober.

27. oktober kl. 08.30 12.00

Design for Change: Design som driver for
bæredygtig vækst
På dette morgenmøde kan du høre om cirkulær økonomi og design som
driver for bæredygtig vækst samt møde FÆNGSLETS direktør Astrid Søes
Poulsen og høre, hvordan hun tænker udvikling.
Morgenmødet foregår på FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens.
Deltagelse er gratis.
Yderligere info og tilmelding

22. november kl.
08.00 - 10.00

Virksomhedsbesøg ved SuperEgo & Stibo
Printing Solutions
Ejer og kreativ direktør fra Superego, Anders Juel, vil sammen med direktør
for Stibo Printing Solutions, Søren Henriksen fortælle om virksomhederne og
deres nye strategiske samarbejde, som blev kick-startet med Superegos ryk
fra midtbyen og ud på Saturnvej.
Sted: Saturnvej 65, 8700 Horsens
Pris: Gratis for medlemmer. Øvrige 250 kr. ekskl. moms.
Ved udeblivelse uden afbud er der et no show fee på 250 kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig her

Bus ines s Hors ens
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Øs tergaards Vej 4a
8700 Hors ens
mail@bus ines s hors ens .dk
Tlf. 7561 1888
www.bus ines s hors ens .dk
Du modtager denne e-mail, fordi du er tilmeldt vores nyheds brev.
Klik her for at framelde dig vores nyheds brev

