Hvordan giver Business Faxe mest
værdi for erhvervslivet og lige netop
din virksomhed?
Virksomheder står kontant overfor udfordringer og muligheder. Nogen af de store fælles temaer er blandt andet digitalisering, arbejdskraft og grøn omstilling.

TID OG STED
Tirsdag den 27. januar 2022
kl. 15.00 til 17.00
EMMAUS
Højskolevej 9
4690 Haslev

Nogen af udfordringerne løser hver virksomhed selv,
andre er så store, at de skal løses i fællesskab.

MÅLGRUPPE
Alle lokale erhvervsdrivende.

Business Faxe er både Kommunens redskab til
udvikling af erhvervslivet og erhvervslivets forening.
Vi har derfor brug for jeres input til, hvordan vi som forening og aktør skaber mest værdi for jer.

Tilmelding på businessfaxe.dk

Året er lige startet og vi er i gang med at lægge planer.
De planer skal gerne stemme overens med hvad I har
brug for.
På Nytårskuren skal vi tale om jeres ønsker til hvad vi
kan gøre for jer.
Når Nytårskuren er slut, vil vi omsætte pointerne til
handling med konkrete værdiskabende tilbud til jer.

PRIS
Gratis

FRIST
Tilmeldingsfrist er 24. jan 2022

PROGRAM:
Velkomst og visioner
•

Borgmester Ole Vives visioner for fremtiden

•

Formand for Business Faxe, Sten Corfix byder velkommen

•

Dagens moderator, Anna Porse Nilsen introducerer
programmet

Erhvervslivet udfordrer og kommer med input
•

Erhvervslivet udfordrer: Et panel af virksomheder udfordrer

•

Business Faxe i en skarp debat på scenen modereret af
facilitator Anna Pose Nielsen

•

Hvordan kan vi hjælpe jer? Vi deler os op i fem samtalesaloner.
Under overskrifterne; Grøn omstilling, Digitalisering,
Kampen om turisterne, Kvalificeret arbejdskraft og Erhvervsområder.
Vi vil invitere til dialog om hvordan vi former fremtidens Business Faxe.

Opsamling og den videre færd
•

Vi samler de bedste pointer i en afsluttende kort debat
på scenen og skriver postkort fra fremtiden.

•

Champagne og kransekage

Kom og vær med til at forme fremtidens BusinessFaxe!
Vi er her for at hjælpe jer. Så kom om vær med til at skabe et
endnu bedre erhvervsklima for Faxe.

På trods af de nye restriktioner og Covid19 håber vi stadig, at vi kan gennemføre
årets nytårskur 27. januar 2022.
Dels fordi vi glæder os til at mødes, men
også fordi vi gerne høre jeres ønsker og
behov.
De nye restriktioner løber frem til 17. januar, så vi krydser fingre for, at vi kan mødes
og ønske hinanden godt nytår.
Vi opfordrer alle til at sætte kryds i kalenderen og melde sig til arrangementet, og
så skal vi nok følge udviklingen nøje og
melde ud i god tid, hvis vi må ændre eller
tilpasse til situationen.

