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Når året går på hæld...
Har man lejlighed til at reflektere og se tilbage.
Det er også tilfældet i Hedensted Erhverv. 2022
har været endnu et begivenhedsrigt år.
 
Vi har åbnet en ny Rugekasse i Tørring, som
hjælper lokale iværksættere med lokaler, netværk
og med at tage det næste skridt.
 
Claus og Johannes har sammen udviklet et online
værktøj, der hjælper virksomhederne med de
vigtige første skridt på deres
bæredygtighedsrejse, med et kig på FN17
verdensmål og de 3 bundlinjer - mennesker, klima
og økonomi.
 
Mange lokale virksomheder har klaret sig rigtig
flot. Igen i år er en pæn flok blevet kåret til
gazeller, mens nogen har modtaget andre priser,
senest DI’s initiativpris og rigtig mange har
leveret flotte regnskaber.
 
Samtidig ved vi, at mange af jer derude har
savnet Heidi rigtig meget og heldigvis kom hun i
november tilbage fra sin barselsorlov.
Derfor kan vi nu igen kan stille fuldt hold, og efter
bedste beskub finde gode løsninger og sparre
med alle jer, som udgør kommunens hjerteblod –
de lokale virksomheder.
 
Det bærer vi med os ind i 2023, som vi glæder os
til at skyde i gang med jer til nytårskuren den 4.
januar.
 
Hedensted Erhverv ønsker alle virksomheder og
jeres medarbejdere en glædelig jul og et godt
nytår!

Kommende
arrangementer
4. januar 2023
Nytårskur
 
3. februar 2023
Netværkscafe - morgenmøde, Hedensted

https://www.hedenstederhverv.dk/
https://www.facebook.com/Hedensted.Erhverv/
https://www.linkedin.com/company/67127167/admin/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/709/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/710/


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

Så nemt er det at kontakte os

Carsten Steffensen
Erhvervs- og detailchef

Claus Bayer Jørgensen
Erhvervskonsulent 

Heidi Baltzer Schmidt 
Erhvervskonsulent

Hedensted Erhverv | hedenstederhverv.dk | Stationsparken 1 | 7160 Tørring 
Tlf. 4084 0426 | hedenstederhverv@hedensted.dk | Frameld dig her

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_archive/

	Når året går på hæld...
	Kommende arrangementer
	Kontakt Hedensted Erhverv

