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Kære medlemmer
Så er sommerferien så tæt på, at vi næsten kan dufte saltvandet. Det har
været et travlt og spændende forår på sekretariatet, hvor vi i den grad har
taget "plejer" op til revision. Efter snart et halvt år som direktør glæder jeg
mig over, at vi nu er landet med begge ben solidt på jorden og klar til at se ud
og se frem. Vi har ansat to nye erhvervskonsulenter og en
kommunikationskonsulent, som skal være med til at søsætte foreningens nye
strategi:
"Horsens - En stærkere erhvervskommune".
Det er vores klare mål, at du vil du opleve en forening med en styrket
faglighed og ikke mindst synlighed. Efter sommerferien udsender vi en folder,
hvor vi vil præsentere dig for nogle af de nye indsatser, som vi arbejder med.
Vi har også en lille overraskelse i ærmet i form af et helt nyt
medlemsarrangement, Horsens INSPIRE. Så hold øje med posten i august.
Med ønsket om en dejlig sommer!
Signe Marie Smidt
Erhvervsdirektør

Søg EU-tilskud til din virksomheds innovative idé
Har din virksomhed en projektidé, der via anvendelse af ny teknologi tilfører
markedet ny værdi? Eurostars støtter forsknings- og udviklingsorienterede
små og mellemstore virksomheder, som udvikler innovative produkter,
processer og services inden for alle teknologiske områder.
Det er nu igen muligt at indsende ansøgninger frem mod næste deadline
torsdag den 14. september 2017. Det er en forudsætning, at dit produkt
ikke findes på markedet i forvejen, og du skal desuden kunne forklare hvorfor
og hvordan, dit produkt bliver en god forretning for din virksomhed.
Midtjyske virksomheder kan gratis hente en ekspertvurdering af om deres
innovationsidé har det, der skal til. Kontakt CDEU’s erhvervskonsulenter
Sarah Eline Hansen, seh@centraldenmark.eu, eller Thomas Steen
Hansen, tsh@centraldenmark.eu.
Du kan læse mere om ansøgningsprocessen her

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

Vælg de rigtige salgskanaler

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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