Velkommen til:

GREEN·BIZ!
OPLEVELSER · FOREDRAG · RELATIONER · NETVÆRK

Et af de største mål vi har, er, at skabe MERVÆRDI
for vores netværk og samarbejdspartnere.
Derfor har vi, i samarbejde med Findfremtiden,
startet netværket Green-Biz op.
Green-Biz er åbent for alle interesserede og skal skabe yderligere værdi for
virksomheder og styrke lokal-relationerne i erhvervslivet.
Green-Biz mødes 12-14 gange om året.
Møderne finder som udgangspunkt sted i en af Viborg Stadionhals Lounges
og kan også flyttes ud til deltagernes egne virksomheder.

Dette får du:
• Branche eksklusivitet i gruppen
• Relationer & samarbejdsmuligheder på tværs af branche
• Netværksdeling
• Tid & plads til videndeling
• Erfaringsudveksling

Vi garanterer:

Green-Biz kan bruges til:
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•

•
•
•
•
•

12 morgenmøder om året
2 særarrangementer
Gode oplevelser
Gæsteforedrag af spændende
personligheder fra sporten
og erhvervet
• Mulighed for at præsentere
dig selv og din virksomhed
• Morgenbrød, the og kaffe

Få kontakt til nye kunder
Få hjælp til opgaver
Få gode råd
Skab relationer og tillid
Videndeling

5 huskeregler for netværk:
1: ÅBENHED skaber åbenhed
4: TØR at tage første skridt i det uvante
2: DELTAG – kom til møderne
5: SÆT MÅL for, hvad du vil opnå
3: PRIORITER tiden til aktivt at skabe netværk mellem møderne

Opstart

Det praktiske:

Møderne faciliteres af Findfremtiden.
Findfremtiden vil sørge for, at der indgår
temaer og arbejdes ud fra planlagte emner.
Dermed sikrer vi, at møderne tilfører værdi
til deltagerne og ikke ender som kaffeklub

Årlig pris for medlemskab i Green-Biz:
DKK 7500,- ekskl. moms.
Ønsker to virksomheder fra samme branche
at deltage, fordeles pladserne efter først til
mølle princippet.

Om Findfremtiden

For at give alle mulighed for at snuse til
konceptet vil de første to møder være gratis
at deltage i.

Findfremtiden ejes af Bo Tolstrup, tidligere
cheftræner for Viborg HK’s herrehold.
Bo har bred erfaring med at skabe
succesfulde netværksgrupper samt
arbejde med teambuilding.

Ring til Anette
Er du nysgerrig, og ønsker du yderligere
information, eller ved du allerede nu, at din
virksomhed skal være en del af Green-Biz,
så kontakt sponsoransvarlig i Viborg HK,
Anette Pedersen på telefon +45 40 95 26 26.

