
Ashley Brereton Søren Bøtker Pedersen Louise Mou

     Skab vækst 
                 i din 
    Virksomhed

Tirsdag d. 18. november 2014  

15.00 Dørene åbnes – registrering, velkomstdrink og networking
                
15.15 Eftermiddagens forløb faciliteters af direktør Ashley Brereton,  
 Sorø Reklame

Dagens program 

 Velkomst - Ashley Brereton

 Styrk dit salg via relationer og netværk – Søren Bøtker Pedersen,  
 Aktiv Proces A/S

 Speednetworking i praksis – Ashley Brereton

 Tapas pause 

 Speednetworking og individuel sparring

Popsangerinde Louise Moe vil gæste Soho lounge & music bar denne 
eftermiddag

19.00      Tak for I aften

Tilmelding nødvendig og bindende.
heforum@heforum.dk tel.: 59 44 42 68

Vær opmærksom på at der vil blive påkrævet et no-show gebyr på
 kr. 250,00 + moms.

Sted: Soho lounge & music bar , Kanalstræde 14, 4300 Holbæk

”Uge 47 Vækst og iværksætteruge”



”Uge 47 Vækst og ivæksættteruge”
Skab vækst i din virksomhed

Skab vækst i din virksomhed

Tirsdag den 18. november kl. 15.00 –19.00

     K
analstræde 14, 4300 Holbæk

Holbæk Erhvervsforum, Holbæk-, Holbæk Østre- og Svinninge Rotary Klub

arrangerer:

Salg - Sparring – Speednetworking

På SOHO lounge & music bar i Holbæk.

Tapas og Musik

Det er gratis at deltage – og vi byder på velkomstdrink, 

dejlig tapas, en genstand og meget mere. 

Bindende tilmelding til erhvervskonsulent Bodil Islann,

 Holbæk Erhvervsforum Tel.: 59444268 

 e-mail: heforum@heforum.dk

 www.heforum.dk.  

Tilmelding nødvendig og bindende : Senest 10. november 2014 – der bliver rift om pladserne.

Soho lounge & music bar gæstes 
denne eftermiddag  af den danske 
popsangerinde Louise Moe

Oplev Louise Mou - dansk popsangerinde 
med musikaner fra Shania Twain, Brandy 
og Alannah Myles.  Kendt for bl.a.
singlerne I was crying og Stop doin fra 
albummet Paint my faces - skrevet,
komponeret og arrangeret af Louise Mou. 

Ønsker du at booste din virksomhed, så kom 
til årets Uge 47 arrangement på Soho lounge 
& music bar i Holbæk 

Vi sætter det lokale erhvervslivs kræfter i spil

•	 Få fagligt indspark til dit salg og din salg-
sproces 

•	 Pitch din virksomhed overfor erhvervs- 
livet i Holbæk

•	 Skab relationer og netværk 
•	 Sæt dine personlige kompetencer i spil
•	 Find nye samarbejdspartnere 
•	 Del ud af din egen viden og erfaring

Ashley Brereton, direktør i Sorø 
Reklame, har 25 års erfaring med salg og 
markedsføring og har hjulpet blandt andre 
iværksættere og vækstvirksomheder med 
klar kommunikation og god kundeadfærd.

Søren Bødker Pedersen, Aktiv Proces,  
specialist i forretningsudvikling og salgs-
arbejde  samarbejder med en række 
større danske virksomheder, både på 
det strategiske og operationelle niveau

http://www.heforum.dk/site/reghol/arrangement/Invitationer/Efteraar2014/2014_11_18_Salg_Sparring_Speednetorking/
http://www.heforum.dk/site/reghol/arrangement/Invitationer/Efteraar2014/2014_11_18_Salg_Sparring_Speednetorking/

