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Så er 2017 godt i gang, og dagen er allerede tiltaget med mere
end 1 time
Tak til Købmand Christian Christensen, Hornsyld Købmandsgård for et
spændende indlæg om salg, og tillykke til Kjærgaard A/S, som modtog
Hedensted Kommunes Erhvervspris 2016 på nytårskuren. 

En af de – for os – lidt større aktiviteter i 2017 er, at Johannes efter snart
10 års som erhvervschef ønsker at trappe ned. I august 2017 fylder
Johannes 62 og træder et skridt tilbage for at overlade posten til Anders.
Læs mere Målet med vagtskiftet er at sikre fortsat god service til alle
virksomheder, iværksættere og vores mange samarbejdspartnere.

Vi ser frem til det forsat gode samarbejde
 
Mange hilsner
Anders og Johannes
Hedensted Erhverv 
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Udskældt affaldsgebyr opkræves ikke i 2017 
Virksomhederne i Hedensted Kommune sparer i indeværende år 550
kroner på affaldskontoen. Kommunen vil i foreløbig 2017 undlade at
opkræve det såkaldte affaldsgebyr. Læs mere

Hedensted arrangerer fællesstand på HI2017 
Vi har fokus på salg i 2017, og en af aktiviteterne bliver en fællesstand på
HI2017 – skandinaviens teknologi- og industrimesse. Fællesstanden
arrangeres af Hedensted Kommune og Hedensted Erhverv. Vi inviterer
lokale underleverandører til at deltage på fællesstanden. Messen holdes
fra 3. til 5. oktober 2017. 
Læs mere om messen og kontakt Hedensted Erhverv, hvis du ønsker at
høre om fællesstanden.

Har du lyst til at være frivillig mentor for en ung 
Hedensted Kommune samarbejder med Landsforeningen
Talentspejderne, som er en frivillig, upolitisk og ikke religiøs, humanitær
organisation, der støtter unge skoleelever i at se og udvikle deres evner
og talenter. Almindelige voksne er mentorer for almindelige unge. 
Talentspejdernes mentorer er rollemodeller med lyst, overskud og
ressourcer til at hjælpe unge.
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ressourcer til at hjælpe unge.
Er du interesseret så tag kontatk til koordinator i Talentspejderne
Hedensted, Birgit Fisker på birgit.fisker@hedensted.dk eller 4055 2133.
Læs mere

HOP-IN ”eksporteres” til andre kommuner 
Vores årlige HOP-IN arrangement er blevet udvalgt som forsøgsprojekt af
Business Region Aarhus. Syddjurs, Skanderborg og Odder Kommuner
ønsker at adoptere ideen, og det hjælper vi med at rulle ud. Det er dejligt,
at HOP-IN bliver udbredt, og det kan vi blandt andet takke mange af Jer
for. 

SALG

Skab sammenhængende kundeoplevelser 
Dansk Erhverv, IT-Branchen, Sitecore og Networked Business Initiative
sætter fokus på bedre forretning - med kunden i centrum. 
Det er blevet et reelt konkurrenceparameter at kunne møde kunderne på
deres præmisser og på de kanaler, de befinder sig på. Gerne pakket ind i
en lækker skræddersyet købsoplevelse (kodeord: data!). Omnichannel
Dashboardet hjælper den enkelte virksomhed med at få indblik i, hvor
virksomheden er stærk lige nu, og hvor den har et uudnyttet
omnichannel potentiale. Læs mere
 

PRODUKTIVITET

Sådan øger du din produktivitet med mere end 30 procent! 
Ved hjælp af Lean-konceptet kan virksomheder optimere deres
produktionsprocesser og forvente en øget produktivitet. Det er samtidig
det logiske første skridt i en automationsproces. Læs mere

Robotter overtager poleringsopgave – erstatter fysisk arbejde
og koncentration Tryk dig videre for at se Teknologisk Institut og
Pehama Productions' nyudviklede poleringsrobot, der via avanceret
teknologi kan klare selv avancerede poleringsopgaver. Se mere

ARRANGEMENTER

Du kan nå endnu - lær at bruge Verdens bedste
udviklingsværktøj 31.1
Mere end 150 virksomheder i Hedensted Kommune har sagt ja til at bruge
en aften på at lære "Verdens bedst udviklingsværktøj” at kende.
Stormøderne i Tørring og Juelsminde har givet deltagere smag for at
bruge værktøjet i egen virksomhed. Det sidste stormøde holdes i
Hedensted tirsdag den 31. januar. Læs mere og tilmeld dig

Iværksætterinfomøde - torsdag den 2. februar
Vil du undgå de fejltagelser, som andre har begået?  Start med et gratis
informationsmøde, som giver dig et godt udgangspunkt for at komme
videre. Mødet er for alle, og du får værdifuld information og værktøjer,
der betyder, at du er bedre rustet til at komme i gang.  Afsæt 2,5 time af
din tid – måske den vigtigste investering, inden du går i gang. Alle er

http://www.talentspejderne.org
https://ogilvydanmark.networkedbusiness.org/omnichannel
http://www.teknologisk.dk/ydelser/saadan-oeger-du-din-produktivitet-mere-end-30-procent-og-bliver-klar-til-robotter/37979 
https://www.youtube.com/watch?v=uWkFJ1kIxbM
http://www.teknologisk.dk/ydelser/ny-robot-skal-toejle-poleringsprocesser/38058
http://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer/laer-at-bruge-verdens-bedste-udviklingsvaerktoej-til-din-forretning


din tid – måske den vigtigste investering, inden du går i gang. Alle er
velkomne - det er gratis. 
Læs mere og tilmeld dig her

Udenlandske medarbejdere og sprogbarriere - seminar 2.3
Har I udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen? Giver dette
anledning til nogle sproglige udfordringer, så er der hjælp at hente. Deltag
i et gratis seminar den 2/3 2017 i Vejle. Læs mere og tilmeld dig her

Fællesstand på Hannovermessen 
Du kan stadig nå at få en plads på den danske fællesstand på Industrial
Supply, som er en del af verdens største fagmesse. Den holdes i
Hannover den 24.-28. april 2017. Læs mere

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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