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Nyhedsbrev
Coronapakker

I dette nummer:

Coronapakker
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I disse tider er der meget fokus på coronapakker, hvem kan søge, hvor kan
man søge og ikke mindst hvordan søger man.

TEL’s generalforsamling
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På www.ehfyn.dk kan du se en fin oversigt over hvilke pakker der findes og
der er også en fin oversigt over ofte stillede spørgsmål .

Diverse webinarer og kurser
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Kontaktinfo
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Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis der er noget I vil vide om disse pakker og
tiltag. Her lister vi 3 af de mest søgte pakker.

Medlemmer

2

Virksomheds faste omkostninger:
Hvis du forventer et fald din virksomheds omsætning, kan du frem til 31. august 2020 ansøge om kompensation til dækning af dine faste omkostninger.

TEL’ s generalforsamling

Din virksomhed skal have et dansk CVR-nr., være etableret senest 9. marts
2020 og have faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i perioden fra 9. marts
til 8. juni 2020. Desuden skal du som følge af coronavirus/covid-19, forvente
et fald i omsætningen på mindst 35 % i hele perioden eller i en periode have
haft forbud mod at holde forretningen åben.
Læs mere her.
Lønudgifter (Lønkompensation)

Turist- og Erhvervsforeningen
Langeland holder generalforsamling d. 17. juni. Her lægger
bestyrelsen op til en debat om
foreningens drift og aktiviteter
fremover. Rammeaftalen med
Langeland kommune stopper
pr. 31.12.20 når kommunen
ansætter deres egen Erhvervschef. Hvad skal TEL’s rolle
være fremover.

For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle
varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end
50 ansatte

Vi ser frem til at høre medlemmernes ideer.

For at søge i denne pakke skal din omsætning har været mindst 10.000 kr. i
gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19, du har maksimalt 10 fuldtidsansatte. Antallet af ansatte beregnes forholdsmæssigt efter timeantal. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 10 fuldtidsansatte. Du har et forventet tab på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid19. Du kan få kompensation for tabt omsætning fra og med den 9. marts til
og med den 8. juni 2020. Ordningen er åben for ansøgning frem til 31. august
2020

Skulle du ikke have et medlemskab i 2020, kan du fortsat nå
at melde sig ind og gøre din
stemme gældende

Der kan søges om midlertidig lønkompensation i perioden fra og med den 9.
marts 2020 til og med den 8. juni 2020. Ordningen er åben for ansøgning
frem til 30. juni 2020.
Du skal som virksomhed selv ansøge om lønkompensation med dit NemID,
dvs. din rådgiver kan ikke søge for dig, men det er nemt og hurtigt.
Læs mere her.
Kompensation som selvstændig med CVR-nr.

Læs mere her.

Diverse webinarer og kurser
2. og 10. juni: Kom i gang med mobilvideoer
Online workshop 2. og 10. juni med efterfølgende 1:1 feedback. På workshoppen bliver du rustet til at gøre mobilvideoer en aktiv del af din markedsføring. Workshoppen er delt op i to faser. Efter sommerferien
arbejder vi med mere strategisk brug af mobilvideoer. Læs mere her.

9. juni: Emballage til fødevarer - Bioplast og grøn omstilling
Mød Arla og Norlip og få indblik i fordele og ulemper ved at anvende bioplastemballage til fødevarer og
bliv klogere på de næste skridt i din virksomheds grønne omstilling.. Læs mere her.

11. juni: Kina - Forretning og digital markedsføring for danske SMV'er
Webinaret guider dig på hvilke muligheder, som passer til din virksomhed i digitalt salg og markedsføring,
og hvordan du træffer det rigtige valg om virksomhedsetablering og -drift i Kina. Læs mere her.

25. juni: Værdiskabende salgsforløb
På 2 dages målrettet salgstræning lærer du, hvordan du får salgsmødet i hus og afholder det med størst
effekt. Der er fokus på praktik, så du kan gå hjem og implementere værktøjerne fra træningen direkte i
virksomheden. Læs mere her.

Langelandsfødevarenetværk er et lokalt fødevarenetværk, hvis mål er at samle og dele viden og erfaringer med
hinanden fødevareproducenterne, fødevareiværksætterne, restauratørerne, bagerne, jordbrugerne, fiskerne og kødproducenterne imellem. Vi skal støtte hinanden til at videreudvikle vores virksomheder, afsætte vores produkter
og udbrede kendskabet til de Langelandske fødevareoplevelser. Sammen skal vi øge vores kompetencer, finde og
dele ny viden og formidle den positivt videre.
Langelandsfødevarenetværk

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland
Torvet 5
5900 Rudkøbing
Telefon: 6251 3505
E-mail: preben@langeland.dk
www.langeland.dk
Bedst i længden

Støttet af Ministeriet for
Naturerhverv og EU

Medlemmer
Bagenkop Kro
Bette Jette v/Kim Nielsen
Bøstrup Strandgård
Den Gode Slagter
Enghavegård vedr. Schou
Fiskekutteren Liljen SG23
Fiskerne i Spodsbjerg Havn
Fiski
Frugt og grønt bod
v/Bodil Christensen
Frugtavler Peder Evald
Pedersen
Generalen v. Pichardts
Hedo's Bageri
Hotel Skandinavien
Humble Bageri
Humble Kro
Humblebageren i Bagenkop
Hyben Vital
Lundsgård Frugtplantage
Malby Glutenfri brød mix
Pletkærgård
Rubenlund Agro A/S

Skovsgaard Cafe’ og Gårdbutik
Skovsgaard Gods
Snødeslagteren
Spodsbjerg kutterfisk
Strandlyst Frugtplantage
Strynø Gaardbutik &
Gaardcafe
Slikhuset-Rudkøbing
StrynØfrugthave
Stæhrs Bageri
SuperBrugsen Rudkøbing
Søbanke
Tranekær Slot og Gods
Tranekær Slotsmølle
Vandkants is - Lohals
Øhavsmarkedet
Anne Dall
Anne Mette Wandsøe
Gunvor Rosell
Lars Chr. Prytz
Lene Lautrup
Tove Iskov

