
Nyhedsbrev maj 2021

Nyt fra erhvervskontoret

Go’ daw, mojn og hey dér! 

Blomster og blade begynder at springe ud, og fornemmelsen af forår er for alvor over os. Der er meget at glæde sig over,
men vi kommer ikke udenom, at sommeren 2021 også kommer til at stå i coronaens skygge og de lukkede grænser har
enorme konsekvenser for kommunens oplevelses- og turismeaktører. I slutningen af april deltog jeg sammen med en række
aktører inden for oplevelsesøkonomi i dialogmøde med borgmesteren og kommunaldirektøren. Der var ét fælles budskab på
mødet - branchen er mildest talt banket i gulvet på grund af de manglende internationale turister og som udspillet ser ud nu,
må vi i Billund se langt efter hjælp i regeringens sommerpakke, hvor fokus primært er på de store byer og færgeforbindelser
– lidt skarpt sat op. 

Det betyder også, at mange aktører løber efter samme og mere begrænset målgruppe – det danske marked. Konkurrencen
er måske ikke er helt fair, hvis sommerpakken ikke ændres, når man driver Bed & Breakfast i fx Sdr. Omme - et godt stykke
væk fra både storby og færgefart.  

Lidt tørre tal:
I Trekantområdet har vi haft en nedgang i overnatninger fra 2019 til 2020 på 1.034.057. Det er en nedgang, som er 2,5 gange
så stor som nedgangen i Århus, som normalt ligger på ca. samme niveau på overnatningsomsætning som Trekantområdet.
Nedgangen er 5 gange så stor som i hhv. Odense og Aalborg, som har ca. samme indbyggertal, som i Trekantområdet. Og
sammenlignet med København kan vi desværre se, at vi er lige så hårdt ramt. Derfor sætter vi sammen med Billund
Kommune, Destinationsselskabet Trekantområdet, LEGOLAND Billund og alle de lokale turisme- og oplevelsesaktører, som
vil være med, nu en fælles kampagne i gang - målrettet de danske sommerturister. Og jeg må sige, at jeg er dybt imponeret
og taknemlig for, hvor hurtigt både kommunen og de øvrige partnere reagerede, da vi rakte ud for at få sat gang i et fælles
initiativ. Dette både med økonomi, kompetencer, tilbud og blikfang. Der er ingen tvivl om, at vi alle har en fælles interesse i, at
branchen kommer så stærkt som muligt gennem denne sommer.  

Vi har forsøgt at invitere alle aktører inden for restauration, overnatning og oplevelse i kommunen til at deltage, men skulle
der være en enkelt eller to, som vi ikke ’har fanget’, så tag endelig kontakt til os, da vores ønske er, at alle som ønsker at
deltage i kampagnen skal være med.  

Vi skal i høj grad supplere welcome og guten tag med go’daw, mojn og hey dér, hvis vi skal sikre branchen bare en rimelig
omsætning i 2021.    

De bedste hilsner
Marie Skov Lillelund, direktør 



Detail analyse 2021

Vi startede 2021 med at igangsætte en detail analyse på de to centerbyer Grindsted og Billund og fik over 1200 besvarelser
fra kunderne. Vi står nu derfor tilbage med et utrolig godt redskab både til at udvikle den enkelte lokale detail butik én for én
og med viden til også strategisk at udvikle de to detailbyer til fremtiden. Der er igangsat flere nedslag, og et af nedslagene er,
at alle de detailbutikker, som var en del af analysen - samt alle detailbutikker som er medlem af Billund ErhvervsFremme -
har fået mulighed for et 1:1 møde med vores forretningsudvikler Marianne Witte og dermed få sat ekstra fokus på flere af
deres vækstpotentialer og redskaber til at eksekvere dem.



REGNSKAB, MOMS OG SKAT SOM IVÆRKSÆTTER

Tirsdag d. 25. maj kl. 7.45-9.00 afholder vi et morgenmøde i
samarbejde med Michael Jessen fra Martinsen omkring regnskab,
moms og skat, som specielt iværksættere skal være opmærksomme
på. Hvilke skattemæssige faldgruber skal man være opmærksom på,
når man starter som iværksætter? Hvilken virksomhedsform skal jeg
vælge, og hvilken betydning har det? Hvordan opfylder jeg som
iværksætter de momsmæssige- og regnskabsmæssige krav?

Morgenmødet ledes af Michael Jessen cand.merc.aud. fra Martinsen
i Grindsted og finder sted på Kløvermarken 35 i Billund. 

Læs mere og tilmeld dig her

Månedens virksomhedshistorie

Hver måned sætter vi fokus på et af vores medlemsvirksomheder her i Billund kommune. I maj har vi valgt Blomstergalleriet
i Billund, som ejes af Dorte Vesterkær Pedersen.

I forbindelse med vores detailanalyse - som vi havde ude hos forbrugerne i starten af 2021  - er vi i Billund ErhvervsFremme
nu gået i gang med at indsamle al data og gå i dialog med både nye og eksterne detailbutikker. Derudover har vi fokus på at
give de eksisterende detail butikker i Grindsted og Billund by håndholdt hjælp. 

Blomstergalleriet i Billund var også en del af denne analyse, så vi er nu i dialog med Dorte for at rette fokus på hendes
vækst, butikkens synlighed og fortsatte gode udvikling. 

Læs mere her

Kommende arrangementer

https://billunderhverv.dk/maanedsvirksomhedshistorie-blomstergalleriet-billund/
https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=159&title=REGNSKAB-MOMS-OG-SKAT-SOM-IVAERKSAETTER
https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=159&title=REGNSKAB-MOMS-OG-SKAT-SOM-IVAERKSAETTER


TRENDS OG TENDENSER

Tirsdag d. 1. juni afholder vi i samarbejde med Mediehuset Billund
både et morgenmøde og et eftermiddagsmøde omkring moderne
forbrugere og de tendenser, der kan aflæses i måden vi søger
information mv. 

Analysekonsulent Mette Hjære fra Jysk Fynske Medier vil bl.a. komme
ind på viden omkring at forbrugerne: 

har brug for hjælp til at spare tid og til at tage færre beslutninger
gerne vil have oplevelser – men ikke vil spilde tiden
har fokus på sundhed i både krop og sjæl
søger hjælp både af virksomhederne de handler med, det firma
de arbejder for og af de nye teknologiske muligheder
den ofte oversete målgruppe 

Jysk Fynske Medier stiller på mødet skarpt på de moderne
forbrugere og identificeret en række trends, som er relevante at
kende til, når man vil i kontakt med forbrugerne lige nu. Og det vi så
før Corona er kun blevet forstærket.

Læs mere og tilmeld her;
Morgen eller eftermiddag

ERHVERVSFREMMEPRISEN

 ’… And the winner is…. ‘ Følg med i vores første online uddeling af
Erhvervsfremmeprisen 2020 mandag d. 14. juni kl. 18.00. Vi sender
live sammen med vindervirksomheden, hvor prisens ’faddere’ vil
komme med deres perspektiv på både prisen, vinderen, erhvervslivet
og udviklingen.

Med online vil foruden vinderen af prisen være borgmester Ib
Kristensen Billund Kommune, formand Gitte Ottosen Billund
ErhvervsFremme, regionsdirektør Svend Erik Christensen Vestjysk
Bank, lokalredaktør Benny Baagø JydskeVestkysten, direktør Marie
Skov Lillelund Billund ErhvervsFremme og kommunikationschef
Andreas Bjerre Billund Kommune.

Vi glæder os til at fejre vinderen og skåle med Jer online.

Læs mere og tilmeld dig her
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