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Sommerhilsen fra Hedensted Erhverv
Det sidste halvår har været historisk. Vi har oplevet, at en virus har lammet vores samfund
og det meste af verden. Det har vi ikke prøvet før i vores tid, og sundhedskrisen har betydet
skift fra vækst til økonomisk krise på ingen tid. Et samlet Folketing har stillet adskillige
hjælpepakker til rådighed. Nu skal der kæmpes for at komme ud af krisen – en mere velkendt
situation fra finanskrisen. Krisen har krævet nytænkning mange steder i virksomhederne.
Digitalisering og ”online livet” er blevet en nødvendighed og dermed også en naturlighed.
I Hedensted Erhverv har vi også tænkt nyt og meget mere online, og har således sendt 12
udsendelser på Radio Rådhuset. Vi har totalt haft knap 600 lyttere hvoraf mere end 300 har
været unikke. Efter sommerferien vender vi tilbage med nye udsendelser.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en god sommer på trods af krisen, og håber,
at alle vender tilbage efter sommerferien med fornyet energi til at sparke gang i hjulene igen.
Og slutteligt skal der lyde en opfordring til at huske at bruge feriepungen når du holder ferie i
Danmark– gerne på samme måde og niveau som var du på ferie i udlandet – de fleste
detailbutikker og hele turistbranchen tørster efter omsætning. Inspiration til lokale
oplevelser

Ejerleder på retræ te? – hvordan
sikrer du din virksomheds fremtid.
Ejer du en virksomhed og er du ved at nå
et punkt eller en alder hvor fremtidig
ejerstruktur skal tænkes ind? Så deltag på
fyraftensmøde den 27/8 – 2020 og hør

mere om ”Den gode aflevering”. Det
sikrer at din virksomhed lever videre uden
dig. Der vil være indlæg og cases, samt
inspiration til det 3. liv. Afslutningsvis
takker Johannes fra Hedensted Erhverv af
for sit arbejdsliv, for at gå på efterløn.
Tilmeld dig her

Hvem skal lede din virksomhed efter dig?

Bedre opslag på SoMe

Vejen til bedre opslag på SoMe
Mangler du input til at komme i gang, eller
til at komme videre med din online
markedsføring? Vi får besøg af en
kapacitet på feltet, Anders Sevelsted,
som vil lære DIG, at lave opslag, som
fænger, vækker følelser og skaber
relationer hos og til dine kunder.
Morgenmødet er den 15/9 klokken 08.0009.15 på Spettrupvej 7B i Rugekassen.
Læs mere og tilmeld dig her

Anders fra TrÆls vandt Iværksætterprisen
2019, hvem skal være den næste?

Kandidater til årets ivæ rksæ tterpris
– Hedensteds nye helte
Nu kan du indstille kandidater til årets
iværksætterpris. Kender du en
iværksætter, som du synes gør et rigtig
godt stykke arbejde, og opfylder følgende
kriterier, så giv os besked. Iværksætteren
skal have været i gang i mindre end fem
år, skal have en nyhedsværdi, tænke nyt
og have vækstpotentiale. Du kan sende
en mail med din kandidat senest 15.
august til
carsten.steffensen@hedensted.dk

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 at kontakte os

Se fremtidige arrangementer
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