
Knivholt Hovedgaard

Tid og sTed 
Torsdag d. 21. august klokken 15.30 - 20.00, Knivholt Hovedgaard, Hjørringvej 180, 9900 

Frederikshavn. 

Tilmelding 

Tilmeld dig her: www.erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/37/

Arrangementet er gratis for to deltagere pr virksomhed. 

Derudover koster deltagelsen 250 kroner ex moms. 

Seneste tilmelding er 14. august.

 

Kom til et erhvervsarrangement, hvor du har mulighed for at møde og 
networke med andre erhvervsfolk fra Frederikshavn Kommune.

Erhvervsforeningerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby inviterer til Erhvervs-Get-
Together på Knivholt Hovedgaard med foredrag ved Morten Albæk, god mad og rig 
mulighed for at networke og knytte kontakter til andre virksomheder fra området. Et unikt 
erhvervsarrangement, som er gratis for dig og én anden fra din virksomhed. 

Der bliver rift om pladserne, så tilmeld dig allerede dette spændende arrangement i dag. 
Vi håber at se dig!  

erhvervs-geT-TogeTher  
i FrEDEriKSHAVn KoMMunE 
på VEGnE AF ErHVErVSForEninGErnE i skagen, frederikshavn og sæby

21. AuGuST 2014

program > >

https://erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/37/


kontakt:  
pernille urth
Telefon: 98 45 80 04
Mail: peur@frederikshavn.dk 

adresse:
Erhvervshus nord i Kattegat Siloen 
Silovej 8., 1.sal
9900 Frederikshavn

15.30 ankomst og velkomst ved karl erik slynge,    
 formand for frederikshavn erhvervsråd 
 Hvem er vi, og hvorfor laver de tre erhvervsforeninger et   
 Erhvervs-Get-Together, der skal danne rammen for,   
 at lokale erhvervsfolk kan mødes og networke?

16.00 ’pulsen på det lokale erhvervsliv’ ved 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 foredrag ved morten albæk group senior vice   
 president i vestas
 Morten Albæk er anerkendt som en af de mest innovative  
 marketingdirektører i verden og adjungeret professor i 
	 Anvendt	Filosofi	ved	Aalborg	Universitet.	
 ”Sandsynligheden taler stærkt for, at man ikke har særlige  
 evner. At man ingen særlige talenter besidder. At man slet  
 ikke er noget særligt.” Således ærligt udtrykker Morten   
 Albæk sig i sit nye foredrag baseret på bogen ”Det   
 gennemsnitlige menneske.” Et foredrag om at lede   
 sig selv og andre i en global verden.

17.30 pause og networking 

18.15 buffet ved spisetid på vægteren

program  ErHVErVS-GET-ToGETHEr


