ARRANGEMENTER 2016
3. maj kl. 8.15-9.00

Borgmestermøde i Erhvervenes Hus, Vejle

BusinessVejle inviterer igen alle virksomheder i Vejle-området til at mødes med Vejles borgmester i Erhvervenes Hus. Som ved de forrige
arrangementer i 2015 er der ingen dagsorden. Særskilt invitation vil blive udsendt til vores medlemmer samt til interesserede. Deltagelse er
gratis og tilmelding er nødvendig. Vi glæder os til at se dig til en uformel snak. Endvidere afholdes der borgmestermøder i Erhvervenes Hus,
Banegårdspladsen 6, 2. sal på følgende datoer:
Tirsdag den 7. juni - kl. 8.15-9.00
Tirsdag den 6. september - kl. 8.15-9.00

Tirsdag den 4. oktober - kl. 8.15-9.00
Tirsdag den 1. november - kl. 8.15-9.00

24. maj kl. 16.00-19.30
Lær innovationsledelse med LEGO - foredrag med Søren Holm

Med blikket rettet mod fremtiden skal der arbejdes med godt planlagt innovation for at skabe vækst på den lange bane – samtidig med at nytænkningen skal ske på fundamentet af virksomhedens grundlæggende filosofi. Sådan tænker Vicepresident ved LEGO Future Lab, Søren Holm,
der – om nogen – arbejder med innovation, fremtiden og systematiske kreative processer.
Future Lab udvikler abstrakte og radikale innovationsprojekter inden for LEGO’s hovedforretning. Projekterne »pilot lanceres« på udvalgte
markeder og bliver først en del af forretningen, når produkt og forretningsmodel er blevet valideret, og en skalering af projektet er mulig.
Foredraget afsluttes ca. kl. 18.00, hvor der efterfølgende er buffet på Hotel Hedegaarden. Arrangementet afslutter ca. kl. 19.30. Arrangementet
er for vores medlemmer, som har mulighed for at invitere en gæst/gæster med. Deltagerbetaling pr. person kr. 150,00 plus moms.

25. august kl. 16.00-19.00

Virksomhedsbesøg ved Fertin Pharma

Som medlem af BusinessVejle får du en unik mulighed for at få historien bag Fertin Pharma fortalt af Søren Birn, som er administrerende direktør. Arrangementet afvikles på Fertin Pharma, Dandyvej i Vejle, hvor vi mødes kl. 16.00. I forbindelse med virksomhedsbesøget bliver der ikke
mulighed for rundvisning, men historien frem til nu vil blive fortalt i tekst og billeder.
Der vil blive serveret en lettere forplejning inden afslutning, som forventes til kl. 19.00. Arrangementet er gratis for vores medlemmer.

Nærmere information om mødested vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og ved udsendelse af nyhedsmail.

22. september kl. 19.00-ca. 22.00

Erhvervskonference 2016 - Vejle Musikteater

Igen afholdes erhvervskonference i et samarbejde mellem Vejle Kommune, City Vejle og BusinessVejle. Som ved de tidligere konferencer er
det gratis at deltage. Nærmere information om indhold og tilmelding vil blive offentliggjort.

26. oktober kl. 16.00 -ca. 19.30

Shitstorm - foredrag med 2 indlægsholdere

Dagens tema er Shitstorm og der vil være indlæg om emnet. Hør hvordan Jensens Bøfhus oplevede pludselig, at være i alle medier fordi de
ønskede at beskytte deres brand samt hvordan de håndterede de mange reaktioner på de sociale medier. Det bliver en medrivende historie.
Du vil kunne høre indlæg fra professionelle medie rådgivere om, hvordan de anbefaler man agerer når Shitstormen raser. Gå ikke glip af dette
arrangement - hvem ved om DU bliver ramt næste gang!
Alle medarbejdere i BusinessVejle medlemsvirksomheder er velkomne til arrangementet, så inviter ledergruppen, den presseansvarlige eller
andre relevante med denne dag.

Nærmere information om tilmeldiing, mødested og deltagerbegyr vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og ved udsendelse af
nyhedsmail.

6. december kl. 8.15-10.00

Glædelig jul og godt nytår - netværksarrangement

Vil vi gerne sige glædelig jul og godt nytår til vores medlemmer og interesserede. Vi vil lave et tilbageblik på året der er gået, og vi vil se i
krystalkuglen på året der kommer. Nærmere information om afholdelsessted og tidspunkt vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og ved

udsendelse af nyhedsmail. Arrangementet er gratis for vores medlemmer.

Til alle arrangementer udsendes særskilt invitation - tilmelding til arrangementerne via www.businessvejle.dk
(det er endnu ikke muligt at tilmelde sig alle arrangementerne via hjemmesiden).

- et professionelt og uformelt netværk
BusinessVejle er et professionelt netværk der inspirerer,
skaber relationer og rammebetingelser for erhvervslivet i
tæt samarbejde med virksomhederne og Vejle Kommune.

arrangementer og foredrag samt tilbyder gode rabataftaler på telefoni og brændstof.

Vi er mange medlemmer, og der er plads til flere.
BusinessVejle vil være erhvervslivets talerør og dymano for
erhvervslivet i Vejle kommune.
Vi glæder os til at se dig til kommende arrangementer.
Det er vores ønske, at BusinessVejle er stedet, hvor vi
kommer tættere på hinanden og effektivt kan skabe nye
muligheder for vækst og udvikling til gavn for alle.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

BusinessVejle er drevet af en bestyrelse, der sammen
med et sekretariat sikrer fremdrift og et udbud af aktuelle

BusinessVejles bestyrelse
Formand: Finn Dyhre Hansen - Codex Advokater
Næstformand: Tina Lyngsø - Sydbank
Bestyrelsesmedlemmer:
Dorthe Bjerre - SYNERGII
Holger Simonsen - Ernst & Young
Karsten Mørk - Malermestrene Mørk ApS
Jesper Gjelstrup - Diafarm a/s
Søren Petersen - Ammeraal Beltech Modular A/S

Medlemsfordele
Som medlem af BusinessVejle opnår du flere gode rabatordninger gennem Dansk Erhverv.
Læs mere og se rabatterne på Dansk Erhvervs hjemmeside under medlemsfordele.

Banegårdspladsen 6 - 7100 Vejle - www.businessvejle.dk - info@businessvejle.dk

