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Værsgo Fyn – nu åbner Den fynske virksomhedsportal! 
Fynsk Erhverv lancerer nu Den fynske virksomhedsportal – den første professionelle portal for udvidet 

forretning af sin slags i DK. Den er skabt i tæt samspil med fynske virksomheder, og Fynsk Erhverv 

inviterer nu alle med ind i dette digitale univers. Portalen bliver et udstillingsvindue for de fynske 

virksomheder – og i særdeleshed for Fynsk Erhvervs partnervirksomheder. 

 

- Vi sætter ikke bare strøm til Fynsk Erhverv - men til hele det fynske erhvervsliv. Det gør vi, fordi vi 

gerne vil bane vejen for positiv udvikling og vækst i de fynske virksomheder. Derfor har vi skabt Den 

fynske virksomhedsportal. Den er skabt af de fynske virksomheder, for de fynske virksomheder og 

det er også i virksomhederne, at værdien skal opleves, siger Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk 

Erhverv, og uddyber: 

 

- Alle fynske virksomheder er med i portalen og kan udsøges på baggrund af branche, speciale, 

geografi og andre, relevante søgekriterier. Som partner i Fynsk Erhverv får hver enkelt virksomhed 

en udvidet virksomhedsprofil, der skal styrke kendskabet til ens virksomhed og nøglepersoner. Alt 

sammen for at skabe interesse for virksomhedens produkter og ydelser fra nye kunder og 

samarbejdspartnere og skabe ny forretning. Virksomhedsprofilen giver også mulighed for at tjekke 

regnskaber og økonomiske nøgletal. Den enkelte virksomhed kan give en positiv reference og selv 

publicere nyheder, kurser/seminarer og arrangementer direkte på portalen. Ved udsøgning i 

virksomhedsportalen vil Fynsk Erhvervs partnere få højeste placering, fortæller Jytte Reinholdt. 

Med Den fynske virksomhedsportal er vejen nu banet for alle, der ønsker at lave forretning med fynske 

virksomheder. Og de fynske virksomheder får både mulighed for at lave forretning med hinanden, styrke de 

professionelle relationer og for at dele viden og erfaringer. Hjælpen er nu ikke længere væk end et klik eller 

to. 

- Den fynske virksomhedsportal er således et udstillingsvindue for de fynske virksomheder og i 

særdeleshed for Fynsk Erhvervs partnervirksomheder over for kommende samarbejdspartnere, 

kunder, leverandører og medarbejdere – ikke kun fra Fyn, men fra hele DK. Den giver synlighed og 

direkte adgang til andre fynske virksomheder samt mulighed for at anbefale hinanden og dele vigtig 

viden og erfaringer. Portalen giver et hurtigt og opdateret indblik i det fynske erhvervsliv. På den 

måde står vi sammen på Fyn og spiller hinanden stærke, lyder det begejstret fra Jytte Reinholdt.  

 

Se også nyheder:  

 Værsgo Fyn – nu åbner Den fynske virksomhedsportal 

 Velkommen til Fynsk Erhverv 4.0 (nyhedsbrev udsendt 22. juli) 

 Relancering af Fynsk Erhvervs hjemmeside 

 

Du finder Den fynske virksomhedsportal på www.fynskerhverv.dk eller 

www.denfynskevirksomhedsportal.dk –  se Guide til Den fynske virksomhedsportal  

Download foto Den fynske virksomhedsportal  

 

Yderligere oplysninger:  

Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv, jre@fynskerhverv.dk, mobil 29 13 03 30 

Gitte Buk Didriksen, kommunikationschef, gbd@fynskerhverv.dk, mobil 21 95 14 33  
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