Netværksmøde for iværksættere
- med oplæg af Mia Wagner

ONSDAG 26. MAJ KL. 9.30-11.00
på Posthuset, Sdr. Stationsvej 26, Slagelse
Uanset hvor god din forretningsidé er, afhænger dens succes ofte af en
meget vigtig faktor: andre mennesker.
Slagelse Erhvervscenter tager initiativ til at starte et nyt netværk for
lokale iværksættere. På opstartsmødet får vi besøg af erhvervsleder
Mia Wagner, der fortæller om vigtigheden af netværk, både i etablering,
vækst og skaleringsfasen.
Du kan få alle de andre byggesten på plads - et solidt CRM, den bedste
hjemmeside, et smukt butiksvindue eller en gennemført reklamestrategi.
Men uden et stærkt netværk stagnerer du ofte efter kort tid.
Opbygning af et netværk er derfor meget vigtigt for at få en virksomhed
godt fra start og lige så vigtigt for at holde væksten på lang sigt. Det
tjener flere formål, både for virksomheden og dig personligt. At få
forbindelse med andre iværksættere er motiverende. Det kan bl.a.
minde dig om, hvorfor du i første omgang etablerede din virksomhed
og give dig gnisten til at komme op på hesten igen, når tingene er
svære.
Efter oplægget er der mulighed for at stille spørgsmål før vi giver
ordet frit til en snak om idéer og ønsker til netværkets fremtidige form
og indhold. Dit engagement er vigtigt, så netværket kan blive nyttigt og
succesfuldt.
Om Mia Wagner
Mia Wagner er kendt fra tv-succesen Løvens Hule, tidligere direktør i
Freeway koncernen og nu stifter af Nordic Female Founders. I NFF har
hun skabt et forum, hvor kvinder kan søge viden om virksomhedsdrift
gennem blandt andet masterclasses, hvor de kan dele erfaringer, og
hvor de kan skabe netværk.
Hvis du har spørgsmål til arrangementer, er du velkommen til at
kontakte erhvervskonsulent Bolette Trier på tlf. 29 32 63 62 eller via
mail: bolette@slagelseerhvervscenter.dk.

Tilmelding
slagelseerhvervscenter.dk/
arrangementer
Det er gratis at deltage i
netværksmødet. Vi overholder
naturligvis de gældende
coronarestriktioner.

