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Vi skal styrke den erhvervspolitiske fortælling om
Horsens
Tak til alle, der var med til at byde vores nye direktør Signe Marie Smidt
velkommen ved receptionen i fredags. Signe Marie Smidt fremhævede i sin
tale til gæsterne sin begejstring for, hvad man kan i Horsens, f.eks. evnen til
at handle hurtigt. Et af Signe Marie Smidts fokusområder vil være at styrke
den erhvervspolitiske fortælling om Horsens.

Iværksættere har det godt i Horsens
Antallet af iværksættere, som driver deres virksomhed efter fem år, er højere
i Horsens end på landsplan. Det viser tal fra Danmarks Statistik. "Her i
kommunen arbejder vi på at bevare så bred en vifte af virksomheder som
muligt, men det er klart, at iværksætterne udgør en særlig gruppe, fordi de er
med til at sikre et innovativt miljø på en ny og anderledes måde", siger
borgmester Peter Sørensen.
For Christian F. Johansen, direktør og medejer af virksomheden NG Zink, har
det været vigtigt at kunne indhente professionel hjælp undervejs, f.eks.
gennem medlemskab af BusinessHorsens. "Som iværksætter har man ikke
ret meget tid, og det kan gå ud over netværket. Derfor betyder det utrolig
meget for os at vide, at vi kan tilkalde den fornødne ekspertise, der kan
undersøge tingene for os, når vi har brug for det", siger Christian F. Johansen.
NG Zink A/S har 17 ansatte. Virksomheden leverer råmateriale og
færdigtproducerede produkter inden for tag og tagrender i zink, kobber og
aluminium.
BusinessHorsens tilbyder iværksættermedlemmer individuel
sparring og adgang til et bredt netværk af virksomheder og dygtige folk
indenfor en lang række brancher.
Du er velkommen til at kontakte os for mere information:
Tessa Salling, tlf. 7879 9902 / ts@businesshorsens.dk
Karsten Leth, tlf. 7879 9904 / kl@businesshorsens.dk
Læ s mere

Få overblik over aktuelle og kommende udbud

Få overblik over aktuelle og kommende udbud
Fællesindkøb Midt er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens, Odder og
Samsø Kommuner. Fællesindkøb Midt varetager hovedsageligt opgaver
vedrørende udbud af varer og tjenesteydelser til de fire kommuner. På
www.indkob-hho.dk kan du holde dig orienteret om aktuelle og kommende
udbud.
Vil du vide mere om Fællesindkøb Midt, kan du kontakte dem via info@fikm.dk
eller på tlf. 7629 2026.
På www.udbud.dk er alle danske offentlige udbud samlet ét sted, så
leverandører lettere kan finde de offentlige opgaver. Udbud.dk viser både
nationale udbud, EU-udbud og myndighedernes indkøbsplaner. Du kan
oprette faste søgninger på de typer udbud, der er interessante for din
virksomhed og få besked direkte i din mailboks, når der er nye udbud, der
passer på din profil. Du kan også søge efter andre leverandører, som du kan
afgive tilbud sammen med.
Udbud.dk har desuden lavet en app af samme navn, hvor virksomheder kan
få information om nye udbud. App'en kan indstilles, så den passer til netop
din virksomhed eller et bestemt område.

Store ordrer i England giver arbejdspladser i Horsens
Gasmålerproducenten Flonidan A/S på Islandsvej i Horsens har modtaget en
enorm ordre og leverer allerede nu 20.000 intelligente gasmålere ugentligt
til engelske forsyningsselskaber. Virksomheden har etableret afdeling i
Cambridge men forventer samtidig, at de store ordrer vil skabe flere
vidensarbejdspladser her i Horsens. Kilde: Horsens Folkeblad.

Tredobler hussalget
Det horsensianske firma Hybel Huse A/S, der blev grundlagt for godt et år
siden, har allerede solgt 100 huse og forventer at nå 275 boliger i 2018.
Virksomheden har ansat mere end 20 medarbejdere og udvider
nu medarbejderstaben yderligere, ligesom nye afdelinger skal etableres
udenfor Horsens. Kilde: Horsens Folkeblad

Mød indkøbere og samarbejdspartnere i
byggebranchen
Besøg Building Green Aarhus med 60 udstillere og 100+ produkter og
løsninger indenfor bæredygtigt design og konstruktion.
Konferenceprogrammet omfatter nationale og internationale keynote

speakers, debatter og case præsentationer. Du finder også området
“Building Innovation“, hvor nye innovative idéer pitches.
"Green Connections" er din mulighed for speeddating med indkøbere og
potentielle samarbejdspartnere. Registrer dig til matchmaking
Se programmet her
Onsdag den 29. - torsdag den 30. marts 2017 kl. 9.00-17.00
Centralværkstedet, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C
Registrer dig her Gratis adgang

Workshop: Cleantech på det kinesiske marked
Du vil bl.a. få information om de vigtigste trends i Kinas klima- og miljøpolitik,
indsigt i de kinesiske kunder/beslutningstageres tankegang, indblik i love og
regler for import af miljøteknologi, gode råd til holdbare forretningsmodeller.
Du får også information om Midtnet Kinas innovationspulje, hvor man kan
søge op til 400.000 kr. til udvikling af produkter og løsninger til det kinesiske
marked.
Der vil være fire spor på workshoppen: bioenergi, bæredygtig
husdyrproduktion, vandteknologi og vindenergi. På sporet for bæredygtig
husdyrproduktion vil der desuden være oplæg fra Peter Uttrup,
mælkekvalitetsrådgiver fra SEGES, som har stor viden om Kinas
landbrugssektor og Bjarne K. Pedersen, direktør i Scandinavian Farms, som
pt. har en produktion af 14.000 søer og 350.000 slagtesvin i Østkina.
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 9.00-15.30
Ecopark, Bautavej 1A, 8210 Aarhus V
Tilmeld dig her senest onsdag den 1. marts 2017 kl. 14.00
Deltagelse er gratis.
Yderligere spørgsmål: Projektleder Louise Krogh Johnson, tlf. 2154 5909 /
lkj@agropark.dk

Sidste frist i dag: Kursus om markedsføring via sociale
medier for detailhandlen
Tilstedeværelsen på de sociale medier kan for mange detailforretninger være
en genvej til stærkere kunderelationer og kontakt med nye
kundesegmenter. På dette kursus lærer du at skabe struktur i de mange
muligheder og får gode råd til den daglige inspiration til et godt liv på de
sociale medier.
Målgruppe: Unge ansatte i detailforretninger. De unge har særligt gode
forudsætninger for at vide, hvad der interesserer deres jævnaldrende, og hvor
de klumper sammen, når de udveksler viden og inspiration.
Kurset består af 3 workshops samt en opfølgning:

1. workshop: Introduktion til Facebook, LinkedIn, Instagram. Hvordan spiller jeres hjemmeside sammen med
sociale medier? Relevant indhold, hvad er det?
2. workshop: Indhold. Hvordan genererer jeg indhold løbende? Annoncering på sociale medier og e-mail
marketing.
3. workshop: Krisekommunikation. Udformning af individuelle handlingsplaner med deltagende forretninger.
Opfølgning: Handlingsplaner. Realiseres handlingsplanerne som aftalt? Gode og dårlige erfaringer – Hvor skal der
justeres?
Tirsdage den 21. februar, 7. og 21. marts og 20. juni 2017 kl. 8.00-11.30
CityHorsens, Søndergade 14, 2., 8700 Horsens
Medlemmer af BusinessHorsens: 1.650 kr. ekskl. moms. Øvrige virksomheder 3.250 kr. ekskl. moms.
Tilmeld dig ved at sende en mail til Lisbeth Olander Rasmussen, chefkonsulent Learnmark Efteruddannelse
på lor@learnmark.dk senest idag torsdag den 9. februar 2017

Kurset er udviklet i samarbejde med Learnmark Efteruddannelse.

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.

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.
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.

Company Dating – hvor virksomheder og studerende
mødes
Tid: Onsdag den 5. april 2017 kl. 13.00 - 15.00
Sted: VIA UC, Chr. M Østergaards Vej 4, Horsens (I den store kantine)
Pris: 2500,- kr. ekskl. moms
Tilmeld dig her senest mandag den 27. marts.

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

Europcar A/S
Udlejning og leasing af person- og varebiler.

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
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