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Velkommen til 2023
Hedensted Erhverv ønsker alle et godt nytår! Vi
håber, I alle er kommet godt ind i det nye år.
 
Der skal lyde en stor tak til alle jer, som deltog i
gårsdagens nytårskur. Her blev årets Erhvervspris
og årets Bæredygtighedspris uddelt.
 
Længere nede i nyhedsbrevet kan I læse om
dommernes begrundelser for kåringen af begge
prisvindere.
 
Og så vil vi lige fortælle, at vi glæder os til at
fortsætte de gode takter fra de foregående år,
med fortsat samarbejde, sparring og løsning af
fælles udfordringer i 2023.
I er altid velkomne til at række ud. Vi er her for at
hjælpe.

Vinder af
Erhvervsprisen 2022
I 2022 er vinderen af årets Erhvervspris A/S
Boligbeton.
Virksomheden er en af de største arbejdspladser
i kommunen, leverer til en stor del af de danske
byggerier og har investeret massivt i de seneste
år. A/S Boligbeton ønskes et kæmpe tillykke fra
hele Hedensted Erhverv!

Du kan læse dommernes begrundelse
for kåringen i pressemeddelelsen her

Vinder af
bæredygtighedsprisen
2022
Navitas Wind A/S, ved Kuno og Martin Jacobsen, er
årets vinder af Bæredygtighedsprisen.
Virksomheden står for alle led i processen med at
genbruge og reetablere vindmøller, hvis levetid
ellers ville være ovre. Hedensted Erhverv ønsker
Navitas Wind A/S et stort tillykke med den
velfortjente pris!

https://www.hedenstederhverv.dk/
https://www.facebook.com/Hedensted.Erhverv/
https://www.linkedin.com/company/67127167/admin/
https://www.hedenstederhverv.dk/aktuelt/2023/jan/erhvervspris-til-moderne-betonproducent
https://www.hedenstederhverv.dk/aktuelt/2023/jan/erhvervspris-til-moderne-betonproducent
https://www.hedenstederhverv.dk/aktuelt/2023/jan/genbrug-af-vindmoeller-scorer-hedensted-kommunes-baeredygtighedspris


 
Hvis du vil læse mere om virksomheden, kan du
også se et tidligere bragt virksomhedsportræt
her: Et godt team er det vigtigste

Du kan læse pressemeddelelsen, der
begrunder kåringen her

Kommende
arrangementer
 
3. februar 2023
Netværkscafe - morgenmøde, Hedensted
 
8. februar 2023
Er du en haj til SEO - Erfamøde webshops

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
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