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Børnene er glade for "stranden" på Tørring
Torv

Tørring samles om ænder og strand
Tørring har indledt en proces, der skal
samle og udvikle byen, samt skabe vækst
og øgede muligheder – hvad enten du er
borger, forening, virksomhed eller butik.
444 bakkede op om anderallyet i byen,
hvor overskuddet gik til spejderne.
Samtidig er der etableret en strand i
midtbyen hen over sommeren, med plads
til leg for børnene, og forhåbningen om en
midlertidig bevilling til udskænkning af
fadøl. 

Skal der være BID i din by?

Få lavet en screening af din virksomheds
arbejdsgange

Hvad kan en gratis test gøre for
din virksomheds effektivitet?   
Du får en rapport, der fortæller dig,
hvorledes du kan optimere
virksomhedens processer og effektivisere
på både det administrative niveau og på
produktionsniveau. 
Screeningen tager højde for din
virksomheds historik, den nuværende
situation, samt medarbejdernes oplevelse
af virksomheden. Det hele munder ud i en
række forslag til udviklingsforløb, der kan
forbedre din virksomheds performance og
konkurrencekraft. 

Hvad kan en screening gøre for din
virksomhed?

Innover dit produkt ved at tilkoble
services 
Ved at deltage på konferencen om
servitization lærer du, hvordan du kan
implementere services til dit produkt. Du
kan få op til 80 gratis konsulenttimer,
herunder 5 workshops. Forskningen viser

Nyheder og invitationer fra dit lokale erhvervsservice Se nyhedsbrevet online her

https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/byen,-der-vil-leve
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/byen,-der-vil-leve
https://www.dkpu.dk/produkter/produktion/smv-screening/
https://www.dkpu.dk/produkter/produktion/smv-screening/


Innovationskonference den 15. september
- har fokus serviceforretning

at du kan øge din omsætning 25-30 pct.
ved at skalere servicesiden af din
forretning. Der vil være forskerindlæg fra
CBS samt case-fortællinger fra S.A.
Christensen og Co. og ECM Industries A/S,
som begge fortæller om deres erfaringer
med forløbet.

Ønsker du at sætte skub i din
serviceforretning?

Du er altid velkommen til at
kontakte os
Har du brug for uvildig og gratis
vejledning fra den lokale erhvervsservice,
så tøv ikke med at kontakte
Carsten Steffensen, erhvervschef
Johannes Grane Larsen,
erhvervskonsulent for virksomheder og
iværksættere
Heidi Baltzer Schmidt, detailhandlende

Så nemt er det

Se fremtidige arrangementer

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://servitize.dk/begivenhed/innovationskonference-hedensted-oeg-din-omsaetning-skaler-din-serviceforrretning/?instance_id=74
https://servitize.dk/begivenhed/innovationskonference-hedensted-oeg-din-omsaetning-skaler-din-serviceforrretning/?instance_id=74
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/hvem-er-vi
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer
https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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