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Bæredygtighedsmodel
Hedensted Erhverv har udviklet en model, der
hjælper virksomheder, i gang på rejsen med
bæredygtighed.
Udgangspunktet er FN’s 17 verdensmål og de tre
bundlinjer: den økonomiske, den sociale og den
miljømæssige.
Med afsæt i modellen, kan virksomhederne
identificere indsatspunkter, som giver den højst
mulige effekt på den tredobbelte bundlinje. 
Både internt i virksomheden, men også ned
igennem værdikæden med virksomhedens kunder
og samarbejdspartnere.
Modellen indeholder et rapportværktøj, som
generere bæredygtighedsrapporter som kan
anvendes til virksomhedernes markedsføring.

Du kan læse mere her

Vi gentager succesen
Hedensted Erhverv tilbyder, i samarbejde med
Learnmark Horsens, endnu en runde af ”Den
grundlæggende lederuddannelse”, hvor ledere og
mellemledere kan få styrket deres
ledelseskompetencer.
 
Der er to informationsmøder om det 13 uger
lange forløb. Begge møder afholdes i
Rugekassen, Spettrupvej 7, 8722 Hedensted
 
Du kan læse mere om forløbet, kursusmodulernes
placering og tilmelde dig på de to følgende links: 
fredag den 24. februar 2023 fra 08.00 – 09.30
eller
mandag den 6. marts 2023 fra 16.00 – 17.30.
 

Rust din virksomhed til
en grøn fremtid
Danmark skal nedbringe sit CO2 udslip med 70
procent frem mod 2030. Det kræver en stor
indsats, også fra erhvervslivet. Men der er hjælp
at hente.

https://www.hedenstederhverv.dk/
https://www.facebook.com/Hedensted.Erhverv/
https://www.linkedin.com/company/67127167/admin/
https://www.hedenstederhverv.dk/klima/baeredygtighedsmodel
https://www.hedenstederhverv.dk/klima/baeredygtighedsmodel
https://hedensted.nemtilmeld.dk/740/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/741/
https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/erhvervstilskud


Erhvervspuljen, som er på 3,5 milliarder kroner,
kan ansøges om støtte til tiltag, der sparer energi
eller CO2.
Stort set alle virksomheder kan søge – og der er
tale om store tilskudsbeløb. Virksomhederne kan
få dækket 50 % af deres investeringer på feltet
op til maksimalt 112 millioner kroner.
 

Du kan læse mere og ansøge om
tilskud på dette link

Skærp din SEO-indsats
Onsdag den 8. februar afholder Hedensted
Erhverv et erfa-møde for virksomheder med
webshops.

Fra klokken 19.00 – 21.30 får du mulighed for at
blive klogere på SEO – og derved også hvordan
dine produkter lettere findes i søgninger.
På aftenen bliver alle deltagere og deres
webshops inddraget i erfaringsudvekslingen.
 
Det er vigtigt at du inden mødet sender et link til
dit website, samt 5 søgeord eller
søgeordskombinationer, som du gerne vil findes
på.
 
Dette sender du til Heidi Baltzer Schmidt på
mailen: heidi.b.schmidt@hedensted.dk. 
 
 

Deltagelse kræver også tilmelding –
den kan du vinge af allerede nu på

linket her:

Virksomhed flyttet til
Tørring
Enjoysport har agenturet i Danmark på
sportstøjsmærket JAKO og Atto Mobilscootere.
Virksomheden vægter dialogen med kunderne
højt. Tidligere lå Enjoysport i Vejle, men de er for
nyligt flyttet til lokaler i Tørring, hvorfra de driver
webshop og har et showroom.
Virksomheden trykker logoer på produkterne in-
house og det fremmer en hurtig levering.
Kendskabet til brandet JAKO er endnu ikke stort i
Danmark, men Enjoysport arbejder på at udbrede
det mere og mere.
Virksomheden vil på sigt gerne være mere
grossist-orienteret og derved levere flere varer til
sportsbutikker og lignende. Enjoysport har dog
ingen ambitioner om at blive kæmpestore, og
stille og rolig vækst frem mod ti medarbejdere er
målet.

https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/erhvervstilskud
https://hedensted.nemtilmeld.dk/739/
mailto:heidi.b.schmidt@hedensted.dk.�
https://hedensted.nemtilmeld.dk/739/
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/mindre-virksomhed-med-stort-brand-i-ryggen


Du kan læse mere om virksomheden
her

Kommende
arrangementer
 
3. februar 2023
Netværkscafe - morgenmøde, Hedensted
 
9. marts 2023
Iværksætter kurset

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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https://hedensted.nemtilmeld.dk/series/ivaerksaetter-kurset---for-dig-som-har-besluttet-dig-for-at-starte-din-egen-virksomhed/
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