
HOVEDSPONSORER:

TID OG STED 
Torsdag d. 25. august klokken 15.30 - 20.00, Knivholt Hovedgaard, Hjørringvej 180, 9900 Frederikshavn. 

TILMELDING OG PRIS

Tilmeld dig senest 22. august: www.erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/110/

Pris for medlemmer:  gratis for to deltagere pr virksomhed. No-show fee på 400 kroner ex moms.   

Pris for ikke-medlemmer og ekstra deltagere: 400 kroner ex moms. 

(Du kan melde dig ind i din lokale erhvervsforening og få de to billetter gratis. 

Det gør du på www.erhvervshusnord.dk/medlemmer)

TILMELD DIG GRATIS BUS FRA OG TIL SKAGEN 

www.erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/101/

Så er det igen tid til Erhvervs-Get-Together på Knivholt. Kom til årets 
erhvervsarrangement, hvor du kan mødes med andre erhvervsfolk fra Frederikshavn 
kommune og høre et inspirende indlæg ved Christine Feldthaus om at ’spytte ud og 
trænge igennem med dine budskaber’. 

For tredje gang inviterer Skagen Erhvervsforening, Sæby Erhvervsforening og Frederikshavn 
Erhvervsforening til Erhvervs-Get-Together på Knivholt med foredrag ved Christine Feldthaus, god 
mad og rig mulighed for at networke og knytte kontakter til andre virksomheder fra området. 

Sidste år var der 340 deltagere, og der er ikke ubegrænsede pladser. Tilmeld dig derfor allerede nu. Vi 
håber at se dig!  

ERHVERVS-GET-TOGETHER  

25. AUGUST 2016

PROGRAM > >

http://www.erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/110/
http://www.erhvervshusnord.dk/medlemmer/bliv-medlem/
http://www.erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/101/


   

Kontakt:  
Pernille Urth
Telefon: 61 28 75 17
Mail: peur@erhvervshusnord.dk 

HOVEDSPONSORER:

15.30 Ankomst og registrering

15.50 Velkommen v/ Karl Erik Slynge, formand    
 Frederikshavn Erhvervsforening

 

16.00 ’Pulsen på det lokale erhvervsliv’  
 v/  borgmester Birgit Hansen
 Borgmesteren vil give et indblik i erhvervslivet i
 Frederikshavn kommune. Hvordan ser udviklingen   
 ud i dag, hvad er vi gode til, og hvor ligger potentialerne   
 for fremtidens vækst? 

16.20 Spyt ud - og træng igennem v/ Christine Feldthaus
 I dag er kommunikation med digitaliseringen og sociale
 medier blevet vigtigere end nogensinde – så kan du spytte  
 ud og slå igennem med dine budskaber? Bruger du for 
 meget tid på at chit chatte, small talke eller ”bullshitte” på
 hyggemåden? Bliver du hørt? Virker din kommunikation
	 effektivt	nok?	Trænger	dine	budskaber	ind	hos	
 modparten? Christine Feldthaus præsenterer i foredraget  
	 nogle	humoristiske	–	men	brugbare	praktiske	fif	til	at	blive	
 mere tydelig over for din omverden.

17.30 Pause 

17.45	 Networking	og	stående	buffet	ved	Scandic	The	Reef	
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