
Strategiplan august 2019 – august 2022

Noget for 
Vejle



Manifest

Vi er en traditionsrig erhvervsforening/et erhvervsnetværk for ledere og CEO´s, som 
ønsker at have en kant, men samtidig forblive upolitisk.

Vi skal være der for vores medlemmer, og vi skal være gode til at aktivere dem, så vi 
alle kan arbejde på at definere, hvorfor det er fedt at arbejde og bo i Vejle.

Vi skal arbejde for og med stakeholders, som vil noget godt for erhvervslivet i Vejle 
og have fokus på bæredygtighed, robusthed og dét at gøre en forskel.

Vores medlemmer skal synes det er sjovt, lærerigt og spændende at være medlem 
af BusinessVejle.

Vi skal give vores medlemmer value for money.



Tænketanke:

Grøn/robusthed tænketank opgraderes

Noget for Vejle

Vi bygger på 4 Verdensmål for Vejle

1. Vi fokuserer på arbejdsglæde og tør godt tale om stress 
og balance i livet

2. Vi inddrager næste  generation i dialogen  omkring det 
at arbejde og drive virksomhed i fremtiden

3. Vi sætter Vejles omgivelser i spil. Fra byen, til fjorden og 
bøgeskove – og skaber mere sundhed og rum for det 
gode arbejdsliv

4. Vi samarbejder, inddrager og bakker op om elitesporten, 
så vi sammen kan skabe nye muligheder



Vejle kommunes erhvervsvækststrategi 2020 - 2025
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Events

Handlingsplaner:

Fortsat høj kvalitet

12 stk. pr. år (4 BB, 4 gå-hjem, 4 
special)

Finde emner i rød tråd med 
overordnet strategi

Speed dating

Effektivitet: planlægning min. 6 
mdr. frem

Handlingsplaner:

Uddannelse:
- Kommunikation med skoler og det offentlige
- Digitalisering
- Fagskoler
- Mentorordninger

Iværksætteri:
- Hjælpe Iværksætter- og Erhvervsfonden
- Involvering af Campus

Robusthed:
- Opgradering faggrupper
- Grøn tænketank
- Talentudvikling
- Tiltrække grønne virksomheder
- Samarbejde med kommunen
- Samarbejde med andre interesseorganisationer

Turisme:
- Implementering Noget for Vejle
- Elite Vejle
- Arbejde efter vores manifest
- Tour de France

Handlingsplaner:

Delegationsrejser

Undergrupper

Matching

Kommunikation

Aktivering af medlemmer

Mærke-
sager

Andet



Actionpunkter:

Søge nye faggrupper, såsom tandlæger og læger

Nye unge medlemmer

Medlemssurvey

Medlemsworkshops

SoMe strategi opgraderes

Vidensdeling på tværs af medlemmer

Digitalisering af BusinessVejle

One-to-one opstartes

Junior BusinessVejle

Mapping af segmenter



Konklusion:

Nå op på 500 medlemmer

Forblive upolitiske

Egenkapital på min. 250.000

Satse på de  unge

Arbejde strategisk for at få flere produktions- og handelsvirksomheder med

Aktivere/involvere medlemmerne

Definere og forklare hvorfor man skal  bo og arbejde i Vejle

Gøre Vejle kendt

Have højkvalitets-events til rimelige penge

Vores motto vil være: Det skal være sjovt, lærerigt og spændende at være medlem og dermed være 
med til at gøre ”Noget for Vejle”

Noget 
for 

Vejle


