Nørgaard-Coaching

VandringMedForandring i Nørgaards-Netværk

VandringMedForandring er et outdoors business-netværk i
Nørgaards-Netværk med Kick Off, Walk & Talk i Hinnerup.

Spis et solidt morgenmåltid hjemmefra, så du får en god start på
dagen. Klæd dig på efter vejret – tjek formiddagens vejrudsigt.

Det er vigtigt at være klædt godt på fysisk og mentalt, så det
hjælper jeg dig med, når vi går vejen. Vandring er mere end
at gå en tur, når ”frirummet” i naturen opstår og hjælper dig.

Kl. 07.45 starter møderne med Kick Off på Kulturhuset Hinnerup
med kaffe & te. Hver vandring har eget tema. Gratis P-plads.

Formål:
•

Vi skal være bevidste - gøre mere af dét, som virker

•

Tænke nyt, stort og bredt, hvor naturen kommer til hjælp

•

Frirum med Faglighed, Networking & Motion under ét

•

Vidensdeling med værdifulde relationer & ambassadører

•

Vi skaber bedre bundlinje med arbejdsglæde, som smitter

Gå forrest i dit liv - det er handlingen, som skaber forandringen!
Forventningsafstemning:
Der er ingen mødepligt. Du deltager af lyst til deling af viden,
succeser og problemstillinger.
Netværket er business-relateret inkl. tid til refleksion.
Vandring er mere end at gå en tur. Vi sætter fokus på aktuelle
emner i hverdagen som ejerleder, soloselvstændig, leder,
freelancer, funktionsansvarlig o.lign. Med arbejdsglæde
skaber vi bedre bundlinje til gavn for både virksomhed og
medarbejdere, som smitter flere med - og reducerer stress.

Kl. 08.15 har vi snøret støvlerne og spændt rygsækken med vand,
frugt og müslibar, som er inkluderet i prisen.
Kl. 10.15 er vi tilbage på P-pladsen ved Kulturhuset.
Netværksmøderne er; den 19.09., 24.10., 21.11., 19.12., 16.01.,
20.02., 20.03., 24.04., 15.05. & 19.06.
Pris
Intropris kr. 1.000 + moms i alt kr. 1.250 indtil den 31.12.2018.
Prisen dækker 5 klip (anvendes inden den 30.06.2019), kaffe/te
til Kick Off samt vand, frugt & müslibar på vandring.
Tilmelding - sådan gør du:
Har du interesse for VandringMedForandring i Nørgaards-Netværk,
udfylder du kontaktformularen på hjemmesiden;
https://www.noergaard-coaching.dk/kontakt.html
I beskedfeltet skriver du ”klippekort-VandringMedForandring. Betal
kr. 1.250 via MobilePay 76713.

Om netværksmøder:

Senest 2 dage efter modtager du materiale; faktura/kvittering samt
indbydelse med program. Klippekort udleveres på netværksmødet.

•

10-11 årlige netværksmøder

Vil du være med?

•

Dagsorden udsendes 1 uge før mødet

•

Mødedatoer oplyses min. ½ år i forvejen

- en netværksoplevelse i det fri som et supplement til dine øvrige
netværk. Har du spørgsmål, ring M 4095 1369 – det koster gratis.

E: kontakt@noergaard-coaching.dk
M: 40 95 13 69
W: https://www.noergaard-coaching.dk/
CVR.nr. 2727 2398
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