BOLD & BUSINESS
Vær bevidst om, hvordan virksomhedens hold sættes

Er der paralleller mellem professionel fodbold og hvordan en virksomhed præsterer?
Kom og bliv klogere på dette spørgsmål og mød indlægsholderne helt tæt på.
Eksklusive arrangement, inkl. lækker vin & let tapasanretning

Mandag 27. februar 2017 kl. 19.30
på S’vineriet, Klaregade 36-34 i Odense

Det vil du opleve:
Kl. 19.30 Velkomst og intro
		
V/ Lars Christian Jensen
Kl. 19.40 Hvorfor er roller og aftaler vigtige for resultatet?
		
V/ Jesper Christiansen
Kl. 20.00 Taktikkens udvikling i fodbolden
		
V/ Morten Bisgaard
Kl. 20.30 Virksomhedens taktik - Hvilket hold stiller vi med?
		
V/ Lars Christian Jensen
Kl. 20.40 Sådan arbejder du med det i praksis
		
V/ Torben Grodt
Kl. 21.00 Afrunding & netværk
		
V/ Lars Christian Jensen
Kl. 21.30
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Arrangementet slutter

Pris inkl. lækker vin og anretning kr. 695,00 pr. person. Max antal pladser: 20 personer.

Det vil du få med hjem:
● Inspiration til udvikling i din virksomhed
● En anden vinkel på vigtigheden af, at sætte det rigtige hold
● Eksempler på, hvordan der arbejdes med det i praksis

Torben Grodt

Morten Bisgaard

Jesper Christainsen

Lars Christian Jensen

Når du og din virksomhed skal
udvikles

Fodboldekspert på TV 2 SPORT. Han
nåede i sin aktive karriere at optræde for klubber som OB, Udinese, FC
København og Derby. Det blev i alt til
otte landskampe for Danmark.

Tidligere professionel fodboldspiller.
Har bl.a. repræsenteret OB og Randers
FC i Superligaen og i international
sammenhæng, samt Dunfermline
Athletic FC i den skotske Premier
League. Pokalvinder med Randers
FC i 2006. Arbejder på Oure Idrætsefterskole.

Specialiseret i udvikling med
udgangspunkt, Markedsviden,
Markedsadgang, Implementering

www.grodtconsult.dk

Virksomhederne på arrangement:

s’vineriet
vinapotek

www.almax.dk

