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Nytårskur 2021
Vores nytårskur er et arrangement, zom vi ved at
mange ser frem til hvert år. Et arrangement hvor
netværk er i højsædet. Derfor har vi, set i lyset af
den nuværende coronasituation, besluttet, at
udskyde årets nytårskur i Hedensted Kommune til
foråret 2021.
Det gør vi, for at passe på hinanden. Vi mener
også, at vi på den både kan skabe bedre rammer
og give jer virksomhedsledere mulighed for at
netværke og skabe nye relationer.
Du vil få en invitation til nytårskuren, når vi har
fastlagt en dato.

Dansk Nationalhistorie
bliver til eksklusive
borde
Woodstyle har indgået et samarbejde med
Fregatten Jylland, hvor de gamle dæksplanker
skal laves til eksklusive borde af høj kvalitet.
Woodstyle startede ud i en garage, hvor Casper
Jacobsen producerede adskillige borde.
Opgaverne blev efterhånden så mange, at han
lejede et værksted.
Casper, som startede Woodstyle, har altid været
bidt af bæredygtighed og upcycling. I dag laver
virksomheden borde af egetræ fra gamle lader,
herregårde, slotte og huse rundt om i Europa.
Læ s om virksomheden og projektet

Virksomhedsbesøg –
dialog og sparring
Tirsdag eftermiddag var Steen ude på sit første
virksomhedsbesøg i regi af Hedensted Erhverv,
hos BJ Computers. Indehaveren, Brian, har, som
han udtrykker det, altid masser af idéer, og nu
var det tid til at vende en af dem.
Har du idéer, eller ønsker du at vende forskellige
problemstillinger i din virksomhed, så vil Steen

glæde sig til at besøge dig. Vi kan også tage et
online møde, hvis det vil passe dig bedre.
Ønsker du sparring?

Kontakt Hedensted Erhverv
Har du brug for uvildig og gratis vejledning fra den lokale erhvervsservice
Så nemt er det at kontakte os
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