


B.93 NETVÆRKET



FORMÅLET MED B.93 NETVÆRKET  

- udvikle og skabe stærke og brugbare relationer. 

- være på forkant med nyeste trends og få inspiration til hverdagen.

- gøre dig til en endnu bedre netværker.

- give dig unikke oplevelser i et unikt fællesskab, hvor netværk er 

omdrejningspunktet.  



Vi laver i fællesskab en netværksstrategi for hvert af medlemmernes deltagelse i netværket. 

Netværket bliver dine eksterne sparringspartner indenfor de områder du ønsker netværket 

skal bidrage til din virksomhed.

Netværket er primært tiltænkt at være et forum for beslutningstagere, virksomhedsejere, 

direktører, chefer eller nøglepersoner i virksomhederne. 

Vi har ikke eksklusivret på brancher i B.93 NETVÆRKET.  Vi tilstræber os dog på at have stor 

forskellighed i udvælgelsen af brancher. 

”B.93’s vigtigste mission med netværket er at hjælpe medlemmerne i netværket.” 

MERE OM NETVÆRKET



HVAD FÅR DU?

B.93 NETVÆRKET afholder 12 – 14 møder om året. Det vil primært være morgenmøder, men 

også en rejse og et par eftermiddagsmøder vil blive tilbudt til medlemmerne af netværket.  

Møderne afvikles primært hos B.93 på Østerbro i København. Skulle et medlem ønske at være 

vært for et møde/arrangement, så er det også en mulighed.

Til udlandet:

Der planlægges en netværksrejse, oplagt ville være at se fodbold et sted i Europa.

Andre oplevelser:

Tour de Netværk (bus), fisketur, øl eller rødvinssmagning.   



MULIGE GÆSTER MED INDSPARK PÅ MØDERNE?

Christian Engell  (kommer 20-02)

Internationalt orienteret High-Performance konsulent. Ejer af 

Vindermentalitet og partner i DoubleYou. Metaltræner for bl.a. 

Kasper Schmeichel, William Kvist og Brøndby IF. 

Simon Bastiansen 

Executive Director hos MKTG og Danmarks førende sponsorekspert.

Simon vil give os et indblik om sponsortrends og lidt om nyeste

Brand Activation i branchen.



MULIGE GÆSTER MED INDSPARK PÅ MØDERNE?

Hans Andersen 

Medlem af Folketinget, Venstre, Hans vil give os et indblik i livet som politiker

på Christiansborg. Hvad sker der og hvordan foregår forhandlingerne og hvad 

tænker man, når man står foran TV kameraerne efter et færdigt forlig.  

Michael H. Nielsen (Mick)

Fik med stor succes genrejst restaurant Skt. Gertruds Kloster, var chef for samtlige

barer og restauranter i Københavns lufthavn – en dag falder han død i sit hjem. 

En fantastisk historie om at komme tilbage og finde sin plads i erhvervslivet igen.  



BESKRIVELSE AF ET NETVÆRKSMØDE

Kl. 07:30.  Ankomst og morgenmad.

Kl. 07:45.  Velkommen og præsentation af dagens agenda.

Kl. 08:00. Hvem er vi i dag? 

Kl. 08:15. Dagens første aktivitet - indspark fra en ekstern gæst eller et medlem.

Kl. 08:45. Tættere på hinanden - øvelser eller andet relevant i forhold til netværk.

Kl. 09:10.  Afrunding og tak for i dag. 



B.93 NETVÆRKET

Første halvår-

16. Januar - 20. Februar - 13. Marts - 10. April  - 24. April  - 22. Maj 


