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Her er tre bud på fremtiden for din
virksomhed
Coronakrisen og genåbningen stiller krav til alle virksomheder - og giver nye
muligheder. Hedensted Erhverv byder på tre skarpe virtuelle møder om fremtiden for
erhvervslivet - og dermed også for din virksomhed. Vi har fået tre kapaciteter til at give
deres bud og sætter på hvert møde oplægget i perspektiv til det lokale erhvervsliv i
Hedensted.
Hvert virtuelle møde tager en time og det er gratis at deltage.

Carsten Beck, direktør i Institut for
Fremtidsforskning

Kender du morgendagens
forbruger?
Du får et bud på, hvordan du rammer
plet, i forhold til ny forbrugeradfærd under
og efter coronakrisen, gives af direktøren
fra Institut for Fremtidsforskning, Carsten
Beck. Tendenserne kan være ultravigtige i
din salgsindsats, med en købsadfærd der
er ændret – måske for altid! Desuden vil
der være praktiske indspark fra lokale
aktører.

Meld dig til mødet den 28. maj

Steen Bocian, Cheføkonom Børsen

Sejler dansk økonomi?
Nu kan du blive klogere på perspektiverne
for dansk økonomi. Cheføkonom Steen
Bocian, fortæller om hans tanker ved
genåbningen af Danmark, herunder
nøgletal og perspektiver, og han har en
eventuel anden bølge af covid-19 in
mente.
HC Knudsen, beskæftigelseschefen i
kommunen, fortæller om
beskæftigelsessituationen i Hedensted

Kommune, og du får historien om en lokal
virksomheds tilgang.
Meld dig til mødet den 4. juni

Har du brug for en redningskrans til
din eksport?
EU har oprettet en redningsplan. Hør
mere om den, de nære eksportmarkeder
og den konkrete lokale betydning fra
Anders Ladefoged, underdirektør i DI.
Grib muligheden for at blive klogere på,
hvad du kan gøre lige nu! Der vil desuden
være indslag med gode lokale historier.

Anders Ladefoged, underdirektør i DI

Tilmeld dig mødet den 11. juni

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
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