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Social på distancen -
arrangement for
virksomhedsledere
Invitation til et inspirerende møde for dig - og os -
der vil gøre en forskel ved at tage et socialt
ansvar. 
Code of Care inviterer til at lave mad og spise
sammen hver for sig. Vi har en erfaren kok, Rikke
Miklos, til at vejlede os i processen. Organic
Plants Proteins sørger for at vi alle har de samme
råvarer at arbejde med. Mens maden simrer hører
vi oplæg og snakker sammen om det at tage et
socialt ansvar. Se invitation her
Har du spørgsmål kan du kontakte Carsten
Steffensen fra Hedensted Erhverv
carsten.steffensen@hedensted.dk eller Tommy
Wølk fra Code of Care på tommy@codeofcare.dk.

Tilmeld dig online mad event

Indskærpelse af
retningslinjer
Kommunerne landet over er fra politiets og
beredskabsstyrelsens side blevet bedt om at
hjælpe med indskærpelsen af covid-19
retningslinjerne overfor erhvervsdrivende. 
Den opgave tager vi seriøst i Hedensted
Kommune. Herunder finder du link til reglerne på
de forskellige områder. Det drejer sig både om
skiltning, afstandskrav og indretning af
kontorpladser, restauranter og detailbutikker,
med mere. Vi opfordrer til, at alle følger
retningslinjerne til punkt og prikke, og politiet har
varslet, at de er ude med bødeblokken, hvis ikke
reglerne overholdes.

Se Covid-19 retningslinjerne

Lokal virksomhed
leverer verdensklasse

https://www.hedenstederhverv.dk/
https://www.facebook.com/Hedensted.Erhverv/
https://www.linkedin.com/company/67127167/admin/
https://billetto.dk/e/at-vaere-her-eller-ikke-at-vaere-der-billetter-482702
https://www.hedenstederhverv.dk/media/7416528/Invitation_CodeOfCare_OnlineEvent.pdf
https://billetto.dk/e/at-vaere-her-eller-ikke-at-vaere-der-billetter-482702
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/retningslinjer-fra-sektorpartnerskaber �
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/retningslinjer-fra-sektorpartnerskaber �


plastproduktion
På et marked hvor andre lande, som Tyskland og
Polen, presser priserne via lavere omkostninger til
lønninger, er der andre faktorer at konkurrere på.
Dan Hill Plast A/S satser på udvidelse af deres
internationale profil, igennem kvalitet, fleksibilitet,
hurtig levering, know-how samt kundesupport.
Produktionschef, Michael Bertelsen, fremhæver
disse kvaliteter og taler om virksomhedens
realiteter og fremtidsplaner i et interview med
Hedensted Erhverv.

Fremtidige planer og lokalt
engagement

Kontakt Hedensted Erhverv
Har du brug for uvildig og gratis vejledning fra den lokale erhvervsservice

Så nemt er det at kontakte os

Carsten Steffensen
Erhvervschef

Heidi Baltzer Schmidt
Erhvervskonsulent 

Vakant
Erhvervskonsulent 
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https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/plastproduktion-i-verdensklasse
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/plastproduktion-i-verdensklasse
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/hvem-er-vi
http://hedenstederhverv.dk
mailto:hedenstederhverv@hedensted.dk
https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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