
Samarbejde, effektivitet & motivation.
Skab en vinderkultur der får din forretning til at vokse. 

Ta' dine kolleger med til Samarbejde

 Region Syd!

- stærkere forretning via lokalt netværk 

Regionalt samarbjde og udvikling
Skab en vinderkultur 

- Du er fra en virksomhed i region syd, der vil skabe mere salg både lokalt og regionalt på tværs af regionen.
-  Du er sælger, leder, direktør eller lign. stilling med interesse i mersalg og netværk i regionen. 

Samarbejde Region Syd
På gensyn den 28/11 - 2018 på Comwell Kolding til

Book billet via din 
forening, netværk eller klub til HALV PRIS 

senest den 15. oktober på 
www.regionsyd.nordiskemedier.dk

Samarbejde Region Syd
– stærkere forretning via lokalt netværk.
Region Syddanmark vokser – og på tværs af alle virksomheder, sportsklubber, kommuner og regionen er der et enormt uforløst 
potentiale i mersalg og samarbejde både lokalt og regionalt. Derfor samler Nordiske Medier, i samarbejde med de største regionale 
sportsklubber, lokale netværk, de fire kommuner Esbjerg, Sønderborg, Fredericia og Kolding – 500 virksomheder på Comwell i 
Kolding til en dag med 1-1 møder, netværk, samarbejde og en masse opstartende salg.

Hvem er du:

Program:

08.30 – 9.00: Registrering, morgenmad og velkomst

09.00 – 9.30: Skab mere regionalt salg til din forretning v/ Jes Graugaard Partner Intenz

09.30 – 10.00: Netværk – hvordan samarbejder vi i regionen
Virksomhedspræsentation i grupper. Fortæl om jeres produkt og ønsker for at samarbejde mere regionalt.

10.00 – 10.15: Regionalt samarbejde og udvikling v/ Jane Kraglund, Regionsdirektør Region Syddanmark

10.15 – 10.30: Pause

10.30 – 10.45: Skab mere salg via LinkedIn og netværk v/ Giovanni Niese, LinkedIn specialist

10.45 – 11.45: Udvikling og samarbejde i kommunerne
v/ Kristian Bendix Drejer, erhvervsdirektør Business Fredericia 
v/ Thomas Boe, kommunaldirektør Kolding
v/ Tim Hansen, kommunaldirektør Sønderborg
v/ Susanne Nordenbæk, erhvervsdirektør Esbjerg

11.45 – 12.30:  Frokost og netværk

12.30 – 14.00: Vinderkultur når samarbejdet skal fungere v/ Sportsdirektør Brøndby IF Troels Bech 

”For at opnå topresultater, såvel på grønsværen som på arbejdspladsen, er teamforståelse og teamspirit uadskillelige 
elementer for enhver træner/spiller og leder/medarbejder. Det er ikke altid lige let! Enhver gruppe består af forskellige 
personligheder og dermed også forskellige holdninger og tilgangsvinkler til, hvordan en opgave skal løses. F.eks. er et 
fodboldhold karakteriseret ved at være sammensat af en mængde store individualister og ikke mindst egoister – og de kan 
ikke alle spille om søndagen. ”

14.00 – 15.30: 1-1 møder på tværs i regionen

Som deltager får du mulighed for at møde lige de virksomheder du ønsker. I ugerne op til konferencen, kan du via 

hjemmesiden booke alle de 1-1 møder du ønsker på tværs af de flere hundrede deltagere.

15.30: Tak for i dag.

ÅRETS VIGTIGSTE EVENT I

REGION SYD!

- stærkere forretning via lokalt netværk

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBDn65d6GWDIOepXaw-czE3y2uXyxTQGzsXydujXjtsfdXAu4_IF6wslQ7oMpD4S-4BuWYnE&ln=dk



