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Ny pulje skal hjælpe
trængte erhverv
Nu åbner erhvervshusene for en ny pulje til de
særligt ramte erhverv indenfor turisme- og
oplevelsessektoren. Det gælder hoteller,
restauranter, cafeer og attraktioner med mere.
Midlerne skal bruges på tilpasning af
forretningen, eksempelvis uddannelse af
medarbejdere, indkøb af udstyr eller tilpasning af
forretningsmodeller. Dog skal virksomheden selv
finansiere 25% af det ansøgte projekt. 

Læs om tilskudspuljen her

Forstå dine kunders
behov og øg dit salg
Effektiv kommunikation med - og rådgivning af -
kunden skaber salg. Dette seminar fokuserer på
netop dette. Du lærer bl.a. forskellige teknikker til
at aflæse kundens behov, samt hvordan god
kundeservice optimerer salget. 
Dedikeret salgstræner Per Topp øser ud af sin
viden og erfaring den 3. november fra 9.00 –
15.30 i Rugekassen på Spettrupvej 7b, 8722
Hedensted.
Arrangøren er Hedensted Erhverv i samarbejde
med Erhvervshus Midtjylland. Der er
tilmeldingsfrist den 27. oktober.
Arrangementet er gratis. Du kan tilmelde dig her:
tilmeldvirk@ehmidt.dk 

Øg dit salg - se hvordan

Genvækst kan bringe
dig styrket ud af
Coronakrisen
Programmet Genvækst giver SMV’er håndgribelig
og konkret viden om og værktøjer til at komme
styrkede ud på den anden side af Corona-krisen.
Første event i rækken er den 29. oktober, hvor
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fokus er at skabe øget vækst og arbejde
fokuseret med online salgskanaler.
Dania Erhverv samarbejder med SmartLearning
om projektet.
Eventet bliver livestreamet, så du kan deltage
hjemmefra eller fra din arbejdsplads.   

Bliv inspireret til genvækst

Skarpt skårede
skulpturer
Peter Hausgaard Gregersen driver virksomheden
Artart.dk, som ligger i Bråskov. Han har
specialiseret sig i at udskære træskulpturer med
motorsav. Virksomheden startede på hobbybasis,
men i dag har Peter opsagt sit lærerjob, og driver
virksomheden på fuldtid. Det er der kommet
mange fine skulpturer og glade kunder ud af. 

Peters unikke kunst og fremtidsplaner

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