
Knivholt Hovedgaard

TID OG STED 

Torsdag d. 27. august klokken 15.30 - 20.00, Knivholt Hovedgaard, Hjørringvej 180, 9900 Frederikshavn. 

TILMELDING OG PRIS

Tilmeld dig senest 21. august: www.erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/61/ 

Arrangementet er gratis for to deltagere pr virksomhed for medlemmer.  

Prisen for ikke-medlemmer og ekstra deltagere er 300 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)

 

Kom til det populære, årlige erhvervsarrangement, hvor du har mulighed for 
at mødes med andre erhvervsfolk fra Frederikshavn kommune og høre et 
inspirende indlæg ved Asger Aamund om vinderledelse i et tabersamfund. 

For andet år inviterer erhvervsforeningerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby til Erhvervs-Get-

Together på Knivholt med foredrag ved Asger Aamund, god mad og rig mulighed for at networke 

og knytte kontakter til andre virksomheder fra området. Et unikt erhvervsarrangement, som 

samler det lokale erhvervsliv. 

Sidste år var der 300 deltagere, og der var udsolgt til arrangementet. Tilmeld dig derfor allerede 

nu. Vi håber at se dig!  

ERHVERVS-GET-TOGETHER  
I FREDERIKSHAVN KOMMUNE 
PÅ VEGNE AF ERHVERVSFORENINGERNE I SKAGEN, FREDERIKSHAVN OG SÆBY

27. AUGUST 2015

PROGRAM > >

http://www.erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/61/
http://www.erhvervshusnord.dk/medlemmer/bliv-medlem/


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

15.30 Ankomst og velkomst 
 v/ Karl Erik Slynge, formand Frederikshavn    
 Erhvervsråd 
 

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 Vind eller forsvind - vinderledelse i et tabersamfund   
 v/ Asger Aamund
 Et foredrag der tager fat på Danmarks konkurrenceevne, 
 og hvilke virksomheder der er vinderne og taberne. Han   
 giver sit bud på, hvorfor skiftende regeringer intet har   
 gjort for at sætte egentlige vækstreformer i værk, og 
 belyser, hvilke reformer der skal til for at skabe vækst   
 og velstand i det danske samfund. Han vil også berøre,
 hvad man kan sætte i gang regionalt for at skabe nye 
 virksomheder og arbejdspladser. 

17.20 Pause og networking 

18.00 Buffet ved Scandic The Reef

20.00 Tak for i dag 

PROGRAM  ERHVERVS-GET-TOGETHER 2015


