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Nørgaard-Coaching

Formål:

• Værdifulde relationer & ambassadører

• Vidensdeling

• Bedre bundlinje

Forventningsafstemning:
1. Hvad er dit formål med at deltage?
2. Vil du afsætte den fornødne tid i en gruppe på 10-12 pers.?
3. Hvad er dine forventninger til netværket og deltagerne?
4. Hvad kan du bidrage med?
5. Vil du dele viden, succeser og problemstillinger i gruppen?

Om netværksmøder:

• Dagsorden udsendes 1 uge før mødet

• Mødedatoer oplyses ½ år i forvejen

• Evt. afbud sendes senest dagen før kl. 12

• Opsigelse 2 mdr. pr. 30.4/31.10 med ophør pr. 30.6/31.12 

• Betaling forud ved opstart den 02.01 og 01.07 (første gang 
inviteres du gratis som gæst)

Deltag i et professionelt og socialt netværk 
med fokus på nærhed, værdier & udbytte

Netværket består af en ligestillet deltagerkreds på 10-12 
medlemmer, som mødes ca. 8-9 gange årligt.

Netværket er en lukket gruppe. Gør dig nogle overvejelser om, 
hvad du vil investere i netværket ifølge fokusområde og formål.

Netværket sætter fokus på emner, som er aktuelle i hver-
dagen som ejerleder, soloselvstændig eller freelancer om dét 
at drive virksomhed. Så vidt det er muligt afstemmes delta-
gerkredsen, så den netop bliver ligestillet. Vi arbejder for at 
gøre hverdagen lettere ved at løfte i flok – også i en enkelt-
mandsvirksomhed, hvor du skal gøre alt selv.

Morgenmøder kl. 07.45 – kl. 10.00, så alle deltagere forinden 
mødestart når at forsyne sig med kaffe/te m/ brød fra buffet til kl. 8. 
Eftermiddagsmøder typisk kl. 15.00-17.00 + uformel networking.

Vi værdsætter hinanden i fællesskabet med ansvarlighed, respekt 
og fortrolighed. Det betyder, at vi forventer fremmøde fra alle med-
lemmer hver gang. Herved undgår vi en masse spildtid på admini-
stration - lægger al energien i netværket:

Har du interesse for Nørgaards-Netværk, så send mig en mail. Her-
efter modtager du en tilmeldingsblanket. Når jeg modtager din ud-
fyldte blanket, får du en tilbagemelding med nærmere information. 

Det er vigtigt at skabe et godt match af hensyn til fortrolighed og 
deling. Jeg etablerer gerne flere netværk, hvis du ikke helt matcher.

Prisen i 2018 udgør kr. 2.500 + moms i alt kr. 3.125 og består af     
8-9  netværks-møder/kaffemøder/events. Beløbet forfalder halv-
årsvis forud. Send mig en mail hvis du vil være med eller ring 4095 
1369, hvis du har spørgsmål.  

Vil du være med?


