
Nyhedsbrev juni 2021

Nyt fra erhvervskontoret 

Sommeren er for alvor kommet over os, og mange begynder så småt at tælle ned til ferien. Vi kan i Billund ErhvervsFremme
se tilbage på et halvt år, som har budt på mange, ja rigtig mange gode og givende aktiviteter, hvor vi har haft fokus på både
ledelse, forretningsudvikling, SoMe, Google Ads, forbrugertrends, regnskab, ejerskifte og meget mere. Flere end 325
erhvervsledere og medarbejdere har deltaget i vores webinarer og arrangementer siden årsskiftet, og det er vores håb, at
alle har fået både viden og værktøjer med derfra. 

I mandags fejrede vi KIRKBI som vinder af ErhvervsFremmeprisen 2020. Vi ville gerne have overrakt prisen allerede i
starten af 2021, men måtte desværre udsætte. Vi valgte at gøre det online i år og glæder os til, at næste år bliver med både
netværk, god mad og fælles fejring, som det hør og bør.  

Vi har oplevet et løbende rul af iværksættere og virksomheder, som har fået sparring og vejledning på forretningsudvikling og
ikke mindst kobling til vores netværk af rådgivere, som står til rådighed, både lokalt og regionalt. Vores tætte samarbejde
med Erhvervshus Syd bærer frugt og mange af vores lokale SMV’er og iværksættere får mere specialiseret hjælp den vej.
For os handler det også om, at vores medlemmer får viden om og adgang til alle de programmer og midler, som der er afsat
til udvikling i virksomheder både nationalt og regionalt.  

Nu glæder vi os vanvittigt meget til, at vi (forhåbentligt) meget snart kan ses fysisk igen. Allerede i august har vi flere
virksomhedsarrangementer i pipelinen, hvor vi håber at se så mange som muligt. Vi sætter også fuld speed på indsatsen
omkring Spin Off - virksomheder for at styrke vores vækstlag i kommunen, og vi retter fokus på nogle af de store
udfordringer, som mange af vores medlemmer står overfor – bl.a. omkring digitalisering og grøn omstilling.  

Vi glæder os til en tid, hvor vi igen kan ses fysisk, og hvor vi kan styrke både netværk og forretning. 

Med ønsket om en dejlig sommer til alle. 

Med venlig hilsen 
Marie Skov Lillelund, direktør

Fremtidens kvalificerede arbejdskraft 

https://billunderhverv.dk/stort-tillykke-til-kirkbi-a-s-som-er-modtager-af-erhvervsfremmeprisen-2020/
https://billunderhverv.dk/fremtidens-kvalificerede-arbejdskraft/


Vi glæder os til september! 

I september 2021 vil der flere steder i landet være øget fokus på de internationale talenter, som landets virksomheder har
trukket til landet under den fælles overskrift Welcome September - en del af ’Talent til Danmark’ projektet. 
Vi her i Billund ErhvervsFremme har flere spændende arrangementer, som både vil sætte fokus på virksomhederne og de
internationale medarbejdere. 

Læs mere her.

LAG-midler – 2 mio. til lokal udvikling

Ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist er den 30.08.2021.

LAG Vejen-Billund har næsten 2 mio. kr. til rådighed til udvikling i landdistrikterne i 2021. LAG-midlerne kan bl.a. bruges til
faciliteter, kapacitet og oplevelsesudvikling hos turismeudbyderne og andre erhverv.

Har din virksomhed et projekt liggende i skuffen, som kan bidrage til vækst i din virksomhed, så er det måske nu du skal
kigge på det igen.

Projektformål:

Fastholde og etablere arbejdspladser igennem etablering og videreudvikling af mikrovirksomheder.
Styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører igennem nationale og internationale samarbejdsprojekter.
Skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne til glæde for borgere og turister. 

Kontakt:
Ønsker du at høre mere, så tag gerne kontakt til Merethe Juul, Udviklingskonsulent, fundraiser, LAG koordinator på tlf. 20 28
56 68.

Ejerleder: Få 100.000 kr. i tilskud til at udvikle din digitalisering

Vil du foran på digitaliseringsfronten? Få kortlagt din virksomheds digitale udviklingspotentialer og få lagt en handlingsplan
for din virksomheds digitaliseringsrejse, sammen med en privat rådgiver.

Du kan få 50% af op til 200.000 kr. i tilskud til en privat rådgiver, der kan hjælpe dig og din virksomhed med at øge jeres
digitalisering og derved øge jeres konkurrencekraft og virksomhedens værdi.

Du kan f.eks. bruge tilskuddet til at udvikle eller komme i gang med: digitalisering/automatisering af processere-handeldigital
markedsføring.

https://billunderhverv.dk/fremtidens-kvalificerede-arbejdskraft/


BOGHOLDERI – HVA FOR EN FISK?

Vi skyder 2. halvårs arrangementer i gang med et fysisk møde og håber, at
omstændighederne vil tillade dette fremover. Torsdag d. 19. august kl.
16.30-18.30 kan du blive klogere på, hvordan du enten kommer i gang
med bogholderiet eller kan gøre det på en nemmere måde, så du får
frigivet tid til alt det andet, der også er vigtigt. 

Fyraftensmødet Bogholderi – hva’ for en fisk ledes af Brian Due ejer
af ADMIN4YOU, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål
undervejs.

Læs mere og tilmeld dig her.

INFORMATIONSMØDE FOR IVÆRKSÆTTERE

Tirsdag d. 24. august afholder vores forretningsudvikler Marianne
Witte Informationsmøde for iværksættere, så kender du nogle, der går
med en iværksætterspire eller har du selv tanker i den retning, så meld dig
til – det er ganske uforpligtende.

Læs mere og tilmeld dig her.

KIRKBI VISER RUNDT PÅ BUTIKSTORVET I BILLUND

Tirsdag d. 31. august viser KIRKBI rundt på Butikstorvet, hvor vi skal høre
om processen omkring byggeriet og besøge såvel NEXT LEVEL, som er
lejemål for virksomheder, som ønsker at dele lækre fællesfaciliteter.
Derudover skal vi besøge en af detailbutikkerne, som har valgt at flytte ind
på Butikstorvet.

Læs mere og tilmeld dig her.

Hvem kan benytte tilbuddet?
Ejerledede virksomheder med 3-50 ansatte. Ejerlederen skal være beslutningstager og indgå i ledelsen af virksomheden.

Der er et deltagergebyr på 5% af rådgiverkøbet.

Læs mere her.

Det skal vi opleve sammen

Se alle vores arrangementet her.
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