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Kære læser
Du har sikkert oplevet at den fysiske
mødeaktivitet i din virksomhed er faldet
under Covid-19 pandemien. Og at virtuelle
møder er blevet anvendt mere hyppigt end
hidtil. Det kan være en tendens, som er
kommet for at blive, og en af de
muligheder, som krisen har skabt. De
virtuelle møder har den fordel, at de kan
spare tid og penge for din virksomhed. Så
fremtidens virksomheder bør beherske
den teknologi og rulle den ud i det
omfang, som giver mening.
Vi ved at det er en meget hård tid for
mange virksomheder, på tværs af
brancher. Det er derfor glædeligt med det
stigende antal af tilskudsmuligheder,
støtteordninger og vækstpakker. Dog kan
det være svært at overskue hvilke, man
som virksomhed er kvalificeret til. Så vores
opfordring er klar; ring til os, hvis du er i
tvivl. Vi er klar til at hjælpe, hvor vi kan.
Vi håber, at du vil læse med. 

Carsten Steffensen
Hedensted Erhverv

GENERELT FRA HEDENSTED ERHVERV
Radio Rådhuset - virtuelle møder
Hedensted Erhverv laver en række
virtuelle møder på "kanal" Radio
Rådhuset.
De erhvervsdrivende i kommunen er gode
og kreative i forhold til at holde bolden
rullende i disse svære tider. Vi støtter op
så godt, som vi kan. Eksempelvis kører vi
løbende kanalen ”Radio Rådhuset”, hvor

Highlights nr. 5 - 2020 Se nyhedsbrevet online her

https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/


vi samler vinkler og gode historier
omkring Covid-19. 
Vi inviterer interessante oplægsholdere
med noget på hjerte. Alle kan deltage i
møderne, du skal blot tilmelde dig via
vores hjemmeside, så modtager du et link
til mødet.

Se de kommende møder her

Forventninger til tiden efter Covid-19
Peter Rasmussen er indehaver af
virksomheden Asia Base, som bor i Kina. I
skrivende stund er han dog i Danmark, og
han har medvirket i Hedensted Erhvervs
”Radio Rådhuset”. I sit virke, har han
hjulpet med at starte over 25
virksomheder op i Kina.
Nedenfor kan du læse om Peters
erfaringer, om tendenser og om en
prognose for fremtiden i henhold til en
rundspørge, hans virksomhed har lavet
blandt udenlandske virksomheder i Kina.

Læs mere...

Ny klimavej i Hornsyld
Termovejen er et nyt projekt i Hedensted
Kommune, som skal levere billig og
klimavenlig varme og køling til seks nye
boliger i Hornsyld, på et areal som ligger
uden for fjernvarmezonen. Vejen er
resultatet af et samarbejde mellem en
række interessenter, og kan, udover at
levere varme og køling, også
opmagasinere overfladevand i perioder
med meget nedbør. Det kan så ledes ud i
de lokale vandløb, når forholdene er til
det.

Læs artikel

VÆKSTPAKKER OG ANDEN HJÆLP
Få gratis hjælp til at få din forretning
igennem Corona-krisen
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Få 25.000 kr. i direkte tilskud til en privat
rådgiver, som kan hjælpe dig og din
virksomhed med en genstartsplan til at
komme i gang efter Corona-nedlukningen.
Corona-krisen har haft økonomiske
konsekvenser, og nedlukningen af
Danmarks erhvervsliv har påvirket mange
virksomheder negativt.
Tilskudsprogrammet CoronaGenstart giver
25.000 kr. i direkte tilskud for at afværge
de negative konsekvenser og booste
danske virksomheders omsætning i den
rigtige retning. Din virksomhed kan rette
blikket mod udvikling og vækst igennem
genstartsplanen, der booster din
forretningsudvikling og sætter fart i dine
aktiviteter.

Læs mere

Virksomhedsguiden 
På www.virksomhedsguiden.dk kan du
holde dig orienteret om tiltag, som har
indflydelse på din virksomhed.
Virksomhedsguiden opdateres løbende
med de nyeste informationer om tiltag
under Covid-19. Siden rummer desuden en
casesamling omkring virksomheders
problemer og løsninger under krisen. Så er
du i tvivl om hvordan du står som
virksomhed, eller mangler du inspiration,
anbefaler vi, at du giver
virksomhedsguiden et besøg.  

Gå til virksomhedsguiden

Hvor er der hjælp at hente 
I Hedensted Erhverv har vi samlet en
række links i kategorier, som gør det let
for dig at finde hvad du søger. Hvis du
klikker på ikonet om Coronavirus bliver du
dirigeret hen til siden. Vi opdaterer
løbende links og informationer, og håber
at det kan hjælpe dig i din søgning efter
relevante oplysninger.

Se linksamling

Virksomheder i kamp mod Corona 
Mange danske virksomheder bidrager
allerede med produktion af værnemidler,
og andre vil gerne omstille deres
produktion, men mangler de fornødne

https://erhvervshusmidtjylland.dk/corona_genstart
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/
https://www.hedenstederhverv.dk/virksomhed/coronavirus


salgskanaler, leverandører, etc. For at
hjælpe virksomhederne, har Enterprise
Europe Network søsat en onlineplatform.
På denne platform, som hedder care
industry against corona, findes der
allerede 350 tilmeldte virksomheder fra
24 lande, som udveksler erfaringer, know-
how og information. Du kan tilmelde dig
som researcher, universitet eller
virksomhed. Og hjælpe til i kampen mod
Corona.  

Tilmelding

VIRTUELLE MØDER

Hvordan påvirker Covid-19 din
salgsindsats?
Deltag i virtuelt møde 7.5.2020 og få
svaret.
 

Tilmeld dig her

Det Digitale Butiksvindue  
Skarpe digitale eksperter og cases står
klar til at inspirere og guide dig til at finde
kunder på Skarpe digitale eksperter og
cases står klar til at inspirere og guide dig
til at finde kunder på nettet, med hjælp
fra digitale redskaber og effektive
strategier. Frem til torsdag den 7. maj kan
du hver morgen se med på gratis
livestreams. Du kan se med på webinaret
hjemmefra, når det passer dig.
Samarbejdet med Dansk Erhverv og
Erhvervshus Midtjylland, har til formål at
hjælpe dig med at få halet kunder ind i
butikken, ved hjælp af digitale redskaber
og effektive strategier. 
På webinaret møder du digitale eksperter,
konkrete cases og specialister, der deler
ud af deres erfaringer med e-handel,
digitalisering og råd i en krisetid. Hop ind
på vores YouTube-kanal, abonner og tryk
på knappen “Set reminder”, så får du
besked, når det er tid til endnu en

https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/290/
https://www.youtube.com/googlesuccesonline


livestream. 

Hop ind på YouTube-kanalen

SEMINAR

Seminar om innovation den 9. juni i
Århus - GRATIS 
Vil du styrke din innovationsevne og gør
din virksomhed mere profitabel?
Vi sætter fokus på 
• Hvordan I som virksomhed
arbejder strategisk med innovation 
• Hvad din virksomhed konkret kan gøre
for at fremme og fastholde innovation –
og sørge for at kapitalisere innovationen. 
Inden seminaret vil Erhvervshus
Midtjylland gennemføre et ’Innovation
Health Check’ med hver virksomhed, som
er et dialogværktøj om innovation, og
fremsender efterfølgende en rapport om
innovationsniveauet. Hver
deltager kommer til at arbejde med sin
rapport i løbet af seminaret. 
Du kommer i løbet af dagen også til at
arbejdet med en plan for den fremtidige
innovationsindsats. 

Læs mere

Hedensted Erhverv | www.hedenstederhverv.dk | Niels  Espes Vej 8 | 8722 Hedensted
Tlf. 40840426 | hedenstederhverv@hedensted.dk

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://www.youtube.com/googlesuccesonline
https://erhvervshusmidtjylland.dk/file/679225/prorgam.pdf
https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/

	HIGHLIGHTS - HEDENSTED ERHVERV
	Maj | Nr. 5 | 2020

	GENERELT FRA HEDENSTED ERHVERV
	VÆKSTPAKKER OG ANDEN HJÆLP
	VIRTUELLE MØDER
	SEMINAR

