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Året er ved at rinde ud og julefreden kan snart sænke sig.
I 2016 har vi, i samarbejde med Dansk Produktions Univers, gennemført
en ”Lokal indsats”, hvor 20 produktionsvirksomheder har gennemført en
vækst – og udviklingsdag. Formålet med denne dag var en afklaring af de
fælles mål og udfordringer, som den enkelte virksomhed står overfor.
Virksomhederne er generelt godt gearet til vækst. Dette vækstfokus vil
derfor være et pejlemærke for Hedensted Erhverv og de aktiviteter, vi
søsætter i løbet af 2017. Indsatser, som vi forventer vil passe ind i
mange af jeres fremadrettede udfordringer, og som vi vil forsøge at
dække bredt. 
Vi ser også tilbage på 2016 som et år, hvor vi har haft en god dialog med
mange af jer, og hvor bl.a. ”Erhvervstænketanken” blev skabt. Et forum,
hvor vi nu har holdt vores første møde med temaet arbejdskraft. Ideerne
og tankerne fra denne dag er nu sat i proces, og vi vil løbende fortælle
om status på de ideer, I var med til at kvalificere. 
Vi ser frem til at forsætte det gode samarbejde i 2017.
Rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle. 

Mange hilsner
Anders og Johannes
Hedensted Erhverv 

GENERELT FRA HEDENSTED KOMMUNE

Code of Care Pris
Hedensted kommune har fået overrakt Code of Care Prisen. Det er første
gang, at en kommune modtager en pris for at være innovativ på det
beskæftigelses- og socialpolitiske område.
Læs hele pressemeddelelsen

Chem-Tec brød muren til Tyskland med tretrins-raket
Samarbejde med Hedensted Erhverv, Dansk Produktions Univers og
Vækst Hus Midtjylland har åbnet nye eksportmuligheder for Uldum-
virksomheden.
Om kort tid ruller ordrer fra en tysk kunde ind til fabrikken på Kærvejen,
ligesom der er indgået en forhåndsaftale med en anden tysk kunde om,
at virksomheden bliver fast leverandør.
Læs hele historien her
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Er I byens største taberhold?
"Din By på Vægten" er en åben konkurrence som handler om at opnå det
største vægttab på 8 uger. Man samler ganske enkelt et hold på 3-5
kollegaer/venner, og tilmelder sig konkurrencen om hvilket hold, der
procentuelt taber sig mest på 8 uger. Der er meget attraktive præmier på
højkant til vinderholdene.
Læs mere om projektet og tilmeld dig her

LEDELSE

Krav om registrering af kemiske stoffer
Mange af de kemiske stoffer, som en virksomhed importerer i mængder
over 1 ton om året fra lande uden for EU, skal registreres hos Det
Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). Registrerer virksomhederne ikke
kemien i tide, bliver deres varer ulovlige at sælge.
Læs mere

DIGITALISERING

Digitale veje til Vækst i din virksomhed 
Deltag i konferencen veje til vækst 15.12.2016 i Messecenter Herning.
Her kan du møde 30 udstillere, som har fokus på din vækst, få inspiration
fra stifterne af den succesfulde virksomhed Kiloo, som står bag spil som
Subway Surfers, Smash Champs og Tesla Tubes. Du kan deltage i 15
forskellige faglige Masterclasses. 
Læs mere og tilmeld dig

IVÆRKSÆTTERE

Mange penge til vækst hos iværksættere  
Region Midtjylland ønsker at fremme vækst hos unge virksomheder,
under tre år, med vækstambitioner. Måske kan din virksomhed få
vækstmidler fra Region Midtjylland?
Kontakt Hedensted Erhverv, som kan hjælpe med den videre proces.

ARRANGEMENTER

Nytårskur i Hedensted Kommune den 10. januar
Hedensted Kommune inviterer til den traditionsrige nytårskur tirsdag den
10. januar 2017 kl. 16.00 i Ørum-Daugård Multicenter. 
Vi håber, at du har mulighed for at komme og fejre, at endnu et år er
gået, og et nyt er begyndt. Vi sætter i år fokus på salg.
Tilmeld dig her

Fødevareworkshop om Kina i Agro Food Park den 18. januar
”Fødevaresikkerhed eller high-end? Made in Denmark, EU or China? Retail,
e-commerce eller foodservice? Kom og hør om tendenser, regler,
salgskanaler og markedspositionering og hør desuden om
støttemulighederne i Midtnet Kina-programmet den 18. januar i Agro Food
Park fra kl. 09.00-15.00. Niels Christian Flintholm, der har arbejdet 6 år i
Kina og udviklet fødevareprodukter til det kinesiske marked, giver os sine
inputs, og du kan også møde Professor Klaus G. Grunert, Aarhus
Universitet. Derudover fortæller Louise Krogh Johnson, hvordan
fødevarevirksomheder kan få op til 400.000 kr. i medfinansiering til deres

http://dinbypaavaegten.dk/
http://www.registrerkemien.dk
http://vejetilv�kst.dk/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/27/


produktudviklingsprojekter i Midtnet Kina programmet.” 
Tilmeld dig her

FLERE GODE HISTORIER EFTERLYSES

Del din gode historie med os
Vi bringer gerne artikler og viden fra erhvervslivet, som kan inspirere
andre erhvervsdrivende. Hvis du har en oplevelse, en nyhed eller anden
viden, der kan have interesse for andre, hører vi gerne fra dig. Kontakt
Ulla Holm Kaas | ulla.kaas@hedensted.dk | Tlf. 7975 5006

Vi forbeholder os retten til at vurdere historiernes relevans og aktualitet
før vi bringer dem i nyhedsbrevet

Hedensted Erhverv | www.hedenstederhverv.dk | Niels Espes Vej 8 | 8722 Hedensted | Tlf. 79755287
| mail@hedenstederhverv.dk

Frameld dig denne e-mail-liste
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