
 
 

HJØRRING 
ERHVERVSNETVÆRK 
NETVÆRK 
Vær med i et netværk, hvor der bliver vidensudvekslet, sparret 
og inspireret på kryds og tværs af ledelses– og forretningsom- 
råder. 

Netværksdeltagelse skaber vækst, nye forretningsmuligheder 
og nye samarbejdsrelationer. Hjørring Erhvervsnetværk tilby- 
der deltagelse i et erhvervsnetværk, hvor der sættes fokus på 
forretning og udvikling via netværk. 

FORMÅL 
Formålet er at udvikle kendskab og skabe forretningsudvikling 
gennem sparring og vidensdeling – herunder: 
 at øge din personlige og virksomhedsmæssige kontaktflade. 
 at du opdager, at gode relationer er guld værd i dine forret- 

ningsmuligheder 
 at din aktive deltagelse vil åbne mange nye muligheder og 

give dig ny viden og vækst personligt og for din virksomhed. 

MÅLGRUPPE 
Deltagere er erhvervsledere, chefer, afdelingsledere og nøgle- 
personer i lokalområdet, som drives af at skabe forandringer 
og kan se muligheder i at sætte sig selv i spil i et netværk. 

INDHOLD 
På møderne vil der typisk være følgende indhold: 
 Hvad fylder lige nu i min virksomhed/på mit ledelsesområ- 

de? - en runde, som øget kendskabet mellem deltagerne 
samt sætte fokus på, om der er aktuelle udfordringer, man 
kan få sparring til. Afvikles typisk i mindre grupper. 

 Tema - internt eller eksternt indlæg efterfulgt af debat. 
 Afslutning - evaluering, hvad tager vi med os? - tema til næ- 

ste møde. 

Møderne ledes af en professionel og erfaren facilitator, hvor 
deltagerne er medansvarlige for at udvikle mødeformen og sik- 
re relevante dynamiske møder. 

 
 
 

 
MØDER 2019 

Netværket afholder på et år  
10 møder. For det kommende 
år ligger de fra april 2019 til 
marts 2020 (juli og december 
er mødefri). 
Møderne afholdes på fredage. 
Møderne fremgår af årsplan  
for netværket. 
 

PRIS 
Årlig pris for deltagelse i 
netværket er 4.995,- ex 
cl. moms. Prisen dæk- 
ker deltagelse i møder 
med morgenmad, pro- 
fessionel netværksfacili- 
tator og adgang til net- 
værksapp. 

PRAKTISK 
Møderne afholdes: 
Hjørring Golfklub 
Vinstrupvej 30  
9800 Hjørring 

Tidspunkt for møderne: 
Kl. 7.00 - 8.30 med mor- 
genmad fra kl. 6.45 

KONTAKT 
Hjørring Erhvervsnet- 
værk er et samarbejde 
mellem Sponsornet og 
Hjørring Golfklub. 

Kontakt: Steen Claudi 
Mobil 25394373, 
steen@sponsornet.dk 


