
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe – det er vigtigt at gruppens medlemmer matcher hinanden 

 

Selvstændige erhvervsdrivende og ledere/beslutningstagere, der ønsker at skabe vækst og indtjening i 

deres virksomhed samt udvikle sig fagligt og personligt. 

  

Udbytte 

o Mulighed for at skaffe nye opgaver og nye kunder via de øvrige deltageres netværk 

o Mulighed for at give de øvrige deltagere nye opgaver og nye kunder via dit eget netværk 

o Mulighed for personlig og faglig udvikling på tværs af faggrænser sammen med andre 

o Mulighed for at lære nogle spændende virksomheder og mennesker at kende både fagligt og 

personligt 

o Mulighed for at få spredt kendskabet af dig og din virksomhed via en række ambassadører 

o Du får adgang til et sikkert forum, hvor ordet er frit blandt medlemmerne og du kan drøfte alt i et 

fortroligt forum 

o Du får adgang til de øvrige medlemmers kontaktoplysninger, således, at I kan kommunikere direkte 

med hinanden 

o Du får brancheeksklusivitet - det vil sige, at der ikke optages andre fra din branche - uden din accept 

NetværkSyd 
“Du får hvad du gi’r” 
 

_________________________________________________________________________

_______________ 

Sagt om Netværk: 

”Jeg har lært, at mennesker helst 

arbejder sammen med nogen de 

har en god relation til” 

”Jeg har lært, at 

netværk kan give nye 

kunder” 

 
”Jeg har lært, at viden er det 

eneste der bliver mere af ved at 

dele den” 

”Jeg har lært, at jeg skal være 

villig til at give først, for at få 

noget til gengæld” 

 



 

 

Møder – Vi har alle en travl hverdag, derfor holdes der kun møde en gang om måneden 

Der afholdes møde hver den anden torsdag i måneden fra kl. 08.00 til kl. 09.30 

                                               morgenbuffet fra kl. 07.45 

 

o NetværkSyd står for indkaldelse, aktuel dagsorden samt afvikling af møderne 

o Der vil på hvert møde være et indlæg af enten en ekstern indlægsholder eller eventuelt en fra 

gruppen, om et aktuelt emne, som du selv kan være med til at bestemme. NetværkSyd 

arrangerer eventuelle eksterne eller interne indlægsholdere 

o Der vil være en kort præsentationsrunde, når der deltager nye medlemmer eller gæster 

o Du får mulighed for gratis at medbringe gæster  

o Du får mulighed for fortroligt at bede om hjælp til at løse en udfordring eller skaffe en konkret 

ny kunde eller hvad dit behov måtte være 

o Efter behov vil vi på møderne opdele deltagerne i mindre grupper, hvor du får mulighed for at 

præsentere din virksomhed mere grundigt overfor 2-3 andre og få direkte feedback 

 

Pris 

Du betaler 4.900 kr. årligt eller 1.225 pr. kvartal for at deltage i netværket - hertil kommer 100 kr. 

for morgenbuffet pr. gang du deltager i et møde. Priserne er eksklusiv moms. 

 

 For dette beløb får du adgang til et netværk af andre virksomhedsledere, der også 

ønsker at gøre en aktiv indsats for at udvikle sig selv og deres virksomhed 

 

 Og NetværkSyd klarer alt det praktiske omkring mødeindkaldelse, arrangerer 

indlægsholdere med aktuelle emner og naturligvis sørger for at gruppen hele tiden er 

sammensat af en række spændende virksomhedsledere, der kan give hinanden en 

konstruktiv sparring 

 

NetværkSyd er en del af SiConsult, der tilbyder rådgivning og forretningsudvikling til små og 

mellemstore virksomheder. 

SiConsult – NetværkSyd 

v/Flemming Simested 

Kirsebærvej 37 

6600 Vejen 

mail: post@siconsult.dk – telefon: 40 28 16 07 – www.siconsult.dk 

 


