
- en af årets vigtigste dage!

- at møde spændende foredragsholdere, der flytter  

  dig, fra hvor du var i går!

- at møde kendte som nye samarbejdspartnere!

- en dag der gør dig endnu skarpere, end du var i går!

Fra Improvisation til 
Innovation 
De vil med en kombination af freestyle 
rap og psykologi have fokus på, hvor-
dan man bedst agerer i et omskifteligt 
miljø. De vil samtidig hjælpe med at 
besvare spørgsmålet om, hvordan man 
helt konkret tænker ud af boksen.

Fremtidens ledelse
Ved hjælp af skuespillernes ageren 
på scenen vil vi få et indblik i de 
forskellige komplekse medarbejdere, 
deres værdisæt, hvad de tænker, 
hvordan de føler og på den måde, 
give os værktøjer til, hvordan vi 
tackler de forskellige personligheder 
i vores organisation.

Find glæden i 
forandring
Jon vil have fokus på vores indstilling 
til forandringer, og hvordan netop 
denne indstilling kan have afgørende 
betydning for, hvorvidt en forandring 
bliver en succes eller en negativ ud-
fordring. Jon vil gøre os i stand til at 
udføre handlinger, der øger chancen for 
succes.

Glæd dig til: Mads Korsgaard og Pede B

Glem i går...  Fremover findes kun i morgen!

 Store Netværksdag 2019
10. december

Lai YdeJon Kjær Nielsen



Praktisk info:

Tilmeldingsfrist?: 
Senest d. 2/12
Tilmelding kan ske på 
www.middelfart-erhverv.dk 

Hvor?: 
Fjelsted Skov 
Hotel & Konference
Store Landevej 92, 5592 Ejby 

Pris?: 
Prisen er kr. 695,- 
for medlemmer 
kr. 1.425,- for ikke medlemmer. 
Priserne er eksl. moms

Sponsorer:

Glem i går...  Fremover findes kun i morgen!

 Store Netværksdag 2019 10. december

8.00:              Registrering og morgenmad
8.20:              Velkomst og intro til dagen
8.30:             ”Fra improvisation til innovation” 
    v. psykolog Mads Korsgaard og 
    rapper Pede B.
10.00:            Pause
10.20:            Udvid dit netværk!
11.00:           ”Fremtidens ledelse – spiral dynamics” 
    v. Lai Yde, skuespiller, 
    ejerleder Human Directions 

12.00:            Frokost
13.00:           ”Find glæden i forandringer” 
    v. Jon Kjær Nielsen, foredragsholder
15.00:            Tak for i dag

   

Program for 
Store netværksdag

Bilcentret A. Nielsen as 

Bilcentret A. Nielsen as
cvr 19 23 24 41 

Bilcentret A. Nielsen as
Opel · Middelfart · Tlf. 64 41 71 14 

Bilcentret A. Nielsen as
Mandal Alle 15 · 5500 Middelfart · www.bilcentret.dk

Bilcentret A. Nielsen as
Mandal Alle 15 · 5500 Middelfart
Tlf.  64 41 71 14 · www.bilcentret.dk

Bilcentret A. Nielsen as
- Tilfredse kunder er vores fremtid 

https://middelfart-erhverv.dk/events/store-netvaerksdag?occurrence=2019-12-10

