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Ny betalingslov åbner for flere FinTech-muligheder
Med en ny betalingslov har FinTech-iværksættere og andre danske
virksomheder nu bedre mulighed for at tilbyde forbrugerne nye digitale
tjenester. Det bliver bl.a. muligt at bruge oplysninger om, hvor en forbruger
har brugt sit betalingskort, og hvad der er købt, til at tilbyde forbrugerne
skræddersyede digitale tjenester såsom forbrugsoverblik og budgetter,
målrettet markedsføring og rådgivning. Et nyt FinTech-lab i Finanstilsynet skal
desuden gøre det lettere for FinTech-iværksættere at komme i gang i
Danmark og at teste nye teknologier af.
Læs mere

Cateringkæde solgt
Den danske cateringkæde og leverandør af firmakaffe, Cafax, er blevet solgt
til Jacobs Douwe Egberts (JDE). Cafax vil fremadrettet operere uafhængigt
under det fælles handelsnavn Cafax ApS. Med salget ønsker virksomheden at
kunne tilbyde en bredere portefølje af brands og kaffeløsninger samt et mere
robust distributionsnet for rutesalg.

Elever pitchede deres iværksætteridéer
Elever fra Learnmark Business i Horsens afsluttede innovationsfaget med en
tur i ’Løvens Hule’, hvor de skulle pitche deres iværksætteridé for fire
eksterne dommere fra dansk erhvervsliv. Karsten Leth
fra BusinessHorsens var blandt de fire dommere, som havde fornøjelsen at
bedømme elevernes præsentation. Eleverne med iværksætteridéen Comfy
Change vandt konkurrencen om den bedste idé-pitch.

Onsdag 14. juni 2017
Kl. 14.30-16.00

Horsens Kommune inviterer til informationsmøde
Vil du vide mere om, hvad der sker i Horsens Kommune, så kom til dette
informationsmøde. By- og havneudviklingschef Jesper Gemmer fortæller om
status på rammelokalplanen for Havnen. Arkitekterne Lene Krogh og Lene
Holmgaard Stegemejer fortæller om områdefornyelse i midtbyen, og Teknik
og Miljø-direktør Jens Heslop følger op med nyt om midtbyudviklingen.
Mødet holdes i foredragssalen på Industrimuseet, Gasvej 17-19, Horsens.
Tilmeld dig på dte@horsens.dk senest fredag den 9. juni 2017.

Onsdag 14. juni 2017
Kl. 10.00-11.00

Fortæl din historie til din målgruppe med levende
billeder
Med over en milliard besøgende om måneden er YouTube verdens anden
største søgemaskine efter Google og dermed en effektiv platform til din
virksomheds videoannoncering. Om du er en B2B eller B2C virksomhed, så
bør du tænke YouTube ind i dit online marketing mix. Med TrueView har du
mulighed for at interagere med en snæver målgruppe på YouTube og andre
forskellige steder på nettet.
I dette webinar med Spinnaker Nordic lærer du at
lave en simpel og fængende video, der promoverer dit produkt eller
service
udgive din videoannonce på YouTube med TrueView
målrette din videoannonce mod interessante målgrupper
Læs mere og tilmeld dig webinaret nu

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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