Invitation
til Fyraftensmøde

Fyraftensmøde

Ledelse er da noget man får hjælp til…

Torsdag, den 13. november 2014
Kl. 14.30 – 18.00
På
Rønnebæksholm i
Herskabsstalden
Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved

”Undfly alle gode råd – bedre råd har ingen få’d” –

Generel information

et gammelt ’grug’ sagt af Piet Hein

men, hvem siger nej til gode råd, når det gælder vækst?
 amt
 selskabeligt samvær

Mange mindre og mellemstore virksomheder har et stort
potentiale for at skabe vækst og forbedre deres bundlinje.
Dette kan realiseres gennem anvendelse af professionelle
rådgivere, sparringspartnere, advisory board eller en aktiv
bestyrelse.
Næstved Erhvervsforening inviterer dig til et fyraftensmøde for ejerledere, direktører, aktionærer og
bestyrelsesmedlemmer fra mindre og mellemstore
virksomheder.
Her kan du hente konkret inspiration til, hvordan lokale
kompetente rådgivere, og en aktiv bestyrelse, kan bidrage
til at skabe udvikling og vækst.

En talemåde siger: ”SUCCES kommer fra viljen til at se
muligheder og tage beslutninger samt herefter bevæge sig
mod at gøre dem virkelige.”

Program

Program, torsdag, den 13. november:

Kl. 14.30 – 15.00

Indtjekning, kaffe/te og networking

Kl. 15.00 – 15.10

Velkomst v/Torben Larsen

Kl. 15.10 – 15.20

”Ledelse er da noget man får hjælp til!” –
konkrete erfaringer fra ”Vækst via ledelse
processen” v/Mogens Birch-Larsen

Kl. 15.20 – 15.40

”Iværksætteren, der brød koden” – en rigtig
succeshistorie om vejen til vækst ved brug af
eksterne rådgivere v/Pia Larsen, Top Partners

Kl. 15.40 – 16.00

ASNET Board – fødekæden for fremtidige
bestyrelsesmedlemmer” – v/Torben Johansen

Kl. 16.00 – 16.20

Pause og networking på en ny måde

Kl. 16.20 – 16.40

”Ejerlederne – vi skaber væksten!”
v/Mogens Birch-Larsen

Kl. 16.40 – 17.00

”Sparringspartnerne – en mentor til erfaringsbaseret udvikling v/Niels Buchholst

Kl. 17.00 – 17.20

”Rådgiverforum Næstved – vi er jo lige her!”
v/Kristian Skov Andersen

Kl. 17.20 – 17.40

”Vi er til for dig! – sammen skaber vi de bedste
resultater” v/Kim Ulrik Larsen og Uffe Nielsen

Kl. 17.40 – 18.00

Opsamling, afrunding og fortsat networking

Deltagelse i fyraftensmødet er gratis for
medlemmer af Næstved Erhvervsforening.

Praktiske oplysninger

Bindende tilmelding mailes til sekretariatet senest
fredag, den 7. november, kl. 12.00 via

ne@naestvederhvervsforening.dk

Du kan også tilmelde dig via tlf. 5573 6699
OBS: Ved udeblivelse uden afbud bliver du
faktureret kr. 300.
Arrangementet er et samarbejde mellem:
Rådgiverforum

Sponsor:

