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Januar

Velkommen til første nyhedsbrev i det nye år!
Nytårskuren er afholdt i Aale minihal. Mange tak til de 280 fremmødte, som
ville bruge tid på arrangementet. Vi er gået ind i et nyt årti; 2020’erne, som

27. Salgskursus for
iværksættere

man kan kalde de transparente 20’ere. Kunder ved mere og mere om de

30. Industriel 3D print i

enkelte virksomheder, og virksomhederne ved mere om den enkelte kundes

metal

vaner ud fra de data, som det er muligt at indhente. Det er med til at ændre
markedet.

30. Infomøde nye
iværksættere

Mangler din virksomhed et udgangspunkt for at arbejde med nogle af de ting,
som forbrugerne efterspørger, vil vi opfordre til, at du tager udgangspunkt i
FN’s 17 verdensmål, som du kan læse mere om på vores hjemmeside. Og
med FN 17 in mente, vil vi benytte lejligheden til at byde Compas velkommen

Februar
4. Iværksætterkursus

som en del af Hedensted Erhverv. Du kan læse mere nederst i nyhedsbrevet
og på Compas hjemmeside.

25.
Markedsføringsworkshop

God læselyst!
Carsten Steffensen
Hedensted Erhverv
---------------------GENERELT FRA HEDENSTED ERHVERV

Se vores
arrangementskalender her

Årets Erhvervspris 2019
I år gik Erhvervsprisen til Hornsyld Købmandsgaard ved årets nytårskur i Aale
Minihal. Adm. Direktør, Christian Christensen, modtog på vegne af
virksomheden den pris som fulgte med; et kunstværk af den lokale kunstner,
Birte Refshauge Nørup. Hornsyld Købmandsgaard har ekspanderet og er
blevet landsdækkende. De er med til at sætte Hedensted Kommune på
landkortet, og kendetegnes ved deres professionalisme, mod og
medarbejderkultur.

Klima- og Energirådets pris 2019
Ved Nytårskuren i Aale Minihal blev den nystiftede pris uddelt for første gang.
Vinderen er Hedensted Fjernvarme, som med sin indsats og fokus på
områderne Grøn omstilling og Bæredygtig udvikling går forrest i klimakampen.
Hedensted Fjernvarme blev overrakt et kunstværk fra Skøtt Studio i
Hedensted. Værket blev modtaget af Morten Juhl Lassen, bestyrelsesformand,
og driftsleder, Torben Alex Nielsen.

BREXIT

Brexit program
I samarbejde med Erhvervshus Midt tilbyder Hedensted Erhverv et program til
virksomheder, som vil blive berørt af Brexit. Via programmet vil du kunne få

virksomheder, som vil blive berørt af Brexit. Via programmet vil du kunne få
økonomisk hjælp: 50 procent af rådgivningen til din virksomhed op til 75.000
kroner. Beløbet skal anvendes til at afdække Brexits konsekvenser for din
virksomhed samt iværksætte en handlingsplan, som kan opretholde eller
måske endda øge eksporten til det britiske marked. Læs mere om
programmet

ARRANGEMENTER

Salgskursus for iværksættere - Hedensted den 27. januar
Er du iværksætter? Og kunne du tænke dig en bedre værkstøjskasse til dit
salgsarbejde?
Hedensted Erhverv inviterer til kursus i salg for iværksættere. Kurset forløber
over tre moduler, og du vil lære om baggrund for salget med viden om
målgrupper og typer. Undervisningen vil også omhandle salgets faser,
relationssalg og kundesøgning. På sidste modul følger vi op på jeres erfaringer
med de nye værktøjer og går i dybden med jeres udfordringer. Tilmeld dig her

Industriel 3D-print i metal og digitale forretningsmodeller - 30. januar
Vi besøger Teknologisk Institut i Aarhus, som giver os indblik i mulighederne
med industriel 3D-print af emner i metal (additive manufacturing) og FN’s 17
verdensmål, ligesom de giver os en rundvisning, så vi med egne øjne og
hænder kan udforske 3D-print produktionen. Besøget rundes af med en
spørgerunde og frokost. Det er gratis at deltage.
Læs mere og tilmeld dig her

Iværksætterinfomøde - 30. januar i Hedensted
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 ruster dig bedre til at komme i gang. Afsæt 2,5 time af din tid
– måske den vigtigste investering, inden du går i gang. Alle er velkomne - det
er gratis.
Tilmeld dig her

Iværksætterkursus - 4. februar i Hedensted
Hvis du overvejer at starte egen virksomhed – eller er nyopstartet – kan du
hente hjælp og inspiration på vores nye iværksætterkursus. Kurset er delt op i
tre trin og holdes over tre aftener fra 17.00-21.00.
Du kommer i dybden med:
DIN FORRETNINGSIDÉ - 4. februar
DET PRAKTISKE SALG - 24. februar
INDTJENING - 12. marts
Læs mere og tilmeld dig her - Det er ganske gratis!

Markedsføringsworkshop - 25. februar i Juelsminde
Vil du gerne brænde bedre igennem på dine medieplatforme, men ikke bruge
en formue ved at skyde med spredhagl?
På workshoppen, som tager tre timer, arbejder vi i dybden med at
effektivisere din indsats ved hjælp af nogle værktøjer, som du kan bruge

fremadrettet.
Til at hjælpe os har vi hyret et par specialister fra reklamebureauet
Mediegruppen.
De vil give råd og vejledning om, hvordan du bruger dine penge bedst.
Se invitation og tilmeld dig her

Iværksætterdag 8. marts i Hedensted
Hedensted Events holder iværksætterdag i Hedensted Centret. Der vil være
oplæg fra Carsten Steffensen, Erhvervs- og Detailchef i Hedensted Kommune
og Karina Kaas Steensen, som har gjort sin interesse for have og udeliv til en
god forretning. Tanya Dick, som er Facebook og Instagram ekspert var
oprindeligt på programmet, men har desværre måttet aflyse. Udover
Erhvervs- og Detailchefen, vil der være stande fra mange lokale iværksættere,
som du kan møde til en uformel snak og blive klogere på hvad der sker i dit
lokalområde.
Alle er velkomne. Prisen for en stand er 500kr. og entreprisen for gæster er
50,- kroner.
Læs mere og tilmeld dig her

TILBUD

Ivæ rksæ ttermiljø med inspirerende faciliteter
Rugekassen er et tilbud til nystartede iværksættere, som har brug for møde- og
kontorlokaler med adgang til trådløst netværk, skærme, tavler, køkken og
frokoststue. Samtidig bliver man en del af et miljø med andre
iværksættervirksomheder.
Hedensted Erhverv holder løbende kurser og temaaftener om iværksætteri i
Rugekassen.
Er du interesseret, så kontakt Carsten Steffensen på mobil 40840426 og få en
snak og evt. et besøg i Rugekassen eller start med en virtuel rundvisning.

Ivæ rksæ tterhus med fokus på cikulæ r økonomi og bæ redygtighed
Compas er vores iværksætterhus for bæredygtige og cirkulære virksomheder. I
Compas er partnerskaber et nøgleord til at opnå en bæredygtig produktion. En
produktion, der sker ud fra mantraet; Tænk stort, start småt og skaler hurtigt.

Hos Compas får du
- Fysiske rammer til din bæredygtige produktion
- Mulighed for at afprøve dine ideer med stiftelsen af egen virksomhed. Under
paraplyen Compas kan du så udvikle, afprøve, forbedre og skalere dit projekt
- Fremragende muligheder for at skabe meningsfyldte partnerskaber

Huset er beliggende i Hedensted Kommune og hører under Hedensted Erhverv.
Håbet er, at din virksomhed bliver så stor, at rammerne i Compas bliver for små, og
at du bliver klar til at stå på egne ben i større lokaler. - Med rygsækken fyldt af den
nødvendige ballast og partnerskaber fra Compas.
Virksomhederne i Compas arbejder ud fra FN's verdensmål.

Er du interesseret?
Kontaktperson Merete Valbak 29257986, merete.valbak@hedensted.dk
Se virksomheder og samarbejdspartnere på compashedensted.dk og
på facebook
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