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Højtuddannede giver overskud på bundlinie 
 

Oplægget giver svar på følende spørgsmål  

- Du får konkret viden om hvordan højtuddannede giver din virksomhed øget vækst og bedre bundlinje  

- de typiske arbejdsopgaver i mindre virksomheder - hvordan du kan få tilskud til lønnen  

- Hvordan DJØF kan hjælpe dig gratis videre 

 

Navn: Lars Bo Andersson 

Firmanavn: Djøf 

Telefon: 29 88 67 48 

Mail: lba@djoef.dk 

 

Branche: Fagforening 

Fast gruppe: Ballerup 

Kører fra post nr.: 1123 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Torben Søndergaard 

 

Andet 
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Præsentation af Københavns Erhvervshus 
 

Beskriv venligst indlægget her  Præsentation af hvordan Københavns Erhvervshus, som er en specialenhed i 

Københavns Kommune, kan hjælpe SMVer og andre virksomheder med rekruttering til faste jobs, 

virksomhedspraktik, job med løntilskud, samt rådgivning om vækstning og udvikling. 

 

Navn: John Neel 

Firmanavn: Københavns Erhvervshus 

Telefon: 23 65 26 88 

Mail: jne@erhverv.kk.dk 

 

Branche: Rekruttering & virksomhedsrådgivning 

Fast gruppe: Frederiksberg 

Kører fra post nr.: 1602 

Køretid: 0:30 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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Kom i gang med outsourcing 
 

Få et indblik i hvordan man kan frigøre tid og spare penge med outsourcing.  

Få bl.a. svar på:  

- Hvordan kommer man i gang med outsourcing?  

- Hvilke opgaver kan man med fordel outsource?  

- Hvordan laver man en god opgave beskrivelse?  

- Hvor udvælger man en den bedste leverandør?  

- Hvilke faldgruberne skal man undgå? 

 

Navn: Rasmus Winther 

Firmanavn: RocketBoy - Digital Media & Design 

Telefon: 40 40 23 94 

Mail: rasmus@rocketboy.dk 

 

Branche: Web design & grafisk design 

Fast gruppe: Frederiksberg 

Kører fra post nr.: 2000 

Køretid: 0:30 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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Få øget synlighed med illustration 
 

Mit oplæg har fokus på illustration som kommunikativt redskab, Jeg vil fremhæve hvordan og hvorfor 

illustration, som bærende koncept i f.eks en virksomhedsidentitet, kan få synliggjort en virksomhed eller et 

produkt.  

Jeg beskriver ligeledes hvordan illustration, mere end noget andet medie, er uhyre velegnet til at få 

kommunikeret budskaber og lign. på hjemmesider, flyers, foldere, merchandise, events osv osv. Jeg er 

uddannet fra danmarks designskole og har, i år, 20 åes jubilæum som selvstændig illustrator og grafisk 

designer. Jeg har sålesdes derfor også et meget stort erfaringsgrundlag og en meget "bred" portfolio med 

arbejder lige fra børnebøger, reklame, grafisk design og endda unika-bogdesign til dronningen. Jeg har 

modtaget flere priser, modtaget legater fra Kunststyrelsen og haft illustrationer udtaget til udstilling på 

illustrator-bianaler i udlandet.  

Jeg er overbevist om at mange, der ellers aldrig havde tænkt på illustration som en brugbar del af deres 

kommikation eller salg, vil kunne se nye og uventede muligheder efter mit oplæg. Jeg håber, at din 

netværksgruppe kunne have interesse i et besøg fra mig. 

 

Navn: Thomas Balle 

Firmanavn: Thomas Balle Ilustration 

Telefon: 51 88 45 19 

Mail: thomasballe@gmail.com 

 

Branche: Illustration og grafisk design 

Fast gruppe: København K 

Kører fra post nr.: 2100 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Lise Allen 

 

Andet 
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Sådan kommer du i avisen - på den gode måde! 
 

Gennemgang af, hvordan medierne tænker. Fire konkrete tips til at skabe presseomtale om sin egen 

virksomhed. Evt. øvelse der munder ud i, at deltagerne er klar til at kontakte pressen med en konkret 

historie om deres egen virksomhed. 

 

Navn: Jakob Hessellund 

Firmanavn: Kemp & Kjær 

Telefon: 40 38 45 86 

Mail: Jh@jkhc.eu 

 

Branche: PR 

Fast gruppe: København K 

Kører fra post nr.: 2300 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Jørgen Søndergaard og Torben Søndergaard  

 

Andet 
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Træning i Nytænkning 
 

”Træning i Nytænkning” v/Psykolog Lise Allen som er mødeleder i GLOBAL-Network – København K- 

gruppen.  

Oplægget tager afsæt i et forskningsprojekt fra Aalborg Universitet og giver deltagerne en forsmag på, 

hvordan de selv kan træne hjerne til bedre at tænke nyt. Filosofien er, at ligesom vi går i træningscenteret 

for at træne vores muskler, kan vi rent faktisk også træne vores hjerne til at være innovativ. Oplægget kan 

enten struktureres, så der først er 15 min oplæg og intro. Og så til sidst på mødet til netværkspunktet kører 

jeg en session på 15 min, hvor deltagerne selv prøver det. Eller også kan jeg køre en intro på 10 min og 

øvelse på 10 min lige efter hinanden. 

 

Navn: Lise Sustmann Allen 

Firmanavn: HR Pro 

Telefon: 61 66 19 82 

Mail: lsa@hrpro.dk 

 

Branche: HR 

Fast gruppe: København K 

Kører fra post nr.: 2600 

Køretid: 1:30 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Torben Søndergaard og Jørgen Søndergaard 

 

Andet 

Mødeleder i København K 
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Ansættelsesbeviser 
 

Indlægget gennemgår reglerne for ansættelsesbeviser, herunder krav til indhold etc.  

Derudover gennemgås de juridiske og økonomiske konsekvenser af manglende eller mangelfulde 

ansættelsesbeviser. 

 

Navn: Sanne Lund 

Firmanavn: Advokatfirmaet Sanne Lund 

Telefon: 29 27 90 03 

Mail: stl@advokat-sannelund.dk 

 

Branche: Advokat 

Fast gruppe: Sydkysten 

Kører fra post nr.: 2635 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Henrik Petersen 

 

Andet 

 



 

11 

Kend dine data og dermed din backup 
 

Giver en kort gennemgang af de overvejelser og vurderinger der skal gøres for at sikre ens sikkerhedskopi 

indeholder de rigtige data.  

Giver ligeledes et par gode råd omkring valg af backup løsningerne samt hvilke ting der skal gøres så man er 

sikker når uheldet er ude. 

 

Navn: Martin Arendtsen 

Firmanavn: Dine Data 

Telefon: 22 84 52 06 

Mail: martin@dine-data.dk 

 

Branche: IT branche 

Fast gruppe: Glostrup 

Kører fra post nr.: 2640 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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Fyret måske 50 Plus -og hvad så 
 

På baggrund mine erfaringer--jeg arbejder til dagligt med at rådgive afskedige til nyt job jeg taler om hvad 

man kan gøre,medens man er i job hvis man bliver fyret for være bedst rustet Jeg taler om hvordan vi 

arbejde således at vore kandidater opnår et nyt tilfredsstillende job Siden 1990 er det altid lykkedes at få 

kandidaterne i job 

 

Navn: Kurt Fledelius 

Firmanavn: Executive Jobrådgivning 

Telefon: 28 89 78 51 

Mail: kf@executive-job.dk 

 

Branche: Konsulent branchen 

Fast gruppe: Vesterbro 

Kører fra post nr.: 2650 

Køretid: 1:15 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Pia Jensen 

 

Andet 
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Klart sprog 
 

Vi kommunikerer hele tiden - uanset hvad vi laver, og hvad vi sælger i vores virksomhed.  

Det kan være på hjemmesiden, i brochurer eller pr. email. Men ofte kan der gå knuder på sproget, og vi 

kæmper med at sige lige præcis det, vi gerne ville. Med nogle få, enkle greb kan du blive bedre til at 

kommunikere dit budskab klart og tydeligt.  

Uden latinske begreber for grammatiske enheder eller andet fiksfakseri: blot tommelfingerregler og gode, 

konkrete råd om det danske sprog. (Jeg kan også hold oplægget med fokus på engelsk sprog.) 

 

Navn: Helle Idland 

Firmanavn: Skriveværkstedet 

Telefon: 26 21 94 50 

Mail: helleidland@gmail.com 

 

Branche: Kommunikation og sprog, dansk og engelsk 

Fast gruppe: København K 

Kører fra post nr.: 2650 

Køretid: 3:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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Bedre argumenter 
 

Retorik har et lidt mystisk og støvet skær i manges øjne - hvis de da ikke ligefrem betragter det som ren 

spin og manipulation. Men retorik er blot en værktøjskasse. Jeg tager et par konkrete stykker værktøj op af 

kassen og viser, hvordan de kan anvendes, når du skal argumentere:  

Når du skal sælge dig selv og dine ydelser, når du skal forhandle pris, når du skal diskutere med dine børn 

om oprydningen - altså alle slags kommunikation! 

 

Navn: Helle Idland 

Firmanavn: Skriveværkstedet 

Telefon: 26 21 94 50 

Mail: helleidland@gmail.com 

 

Branche: Kommunikation og sprog, dansk og engelsk 

Fast gruppe: København K 

Kører fra post nr.: 2650 

Køretid: 3:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Jørgen Søndergård, Nickolas Lohmann og Pia Jensen 

 

Andet 
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What Not to Do in English 
 

Danskere er generelt gode til engelsk, men alligevel laver vi en række klassiske fejl, når vi skriver og taler 

engelsk.  

Det er ofte blot afsmitning fra det danske, der er på spil, men med mit oplæg får vi i hvert fald ryddet ud i 

de værste misforståelser og ufrivilligt morsomme fejl. Jeg giver en masse genkendelige eksempler, og 

deltagerne går hjem med tips og tommelfingerregler, de kan bruge i hverdagen. 

 

Navn: Helle Idland 

Firmanavn: Skriveværkstedet 

Telefon: 26 21 94 50 

Mail: helleidland@gmail.com 

 

Branche: Kommunikation og sprog, dansk og engelsk 

Fast gruppe: København K 

Kører fra post nr.: 2650 

Køretid: 3:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Søren Lillesøe, Lise Sustmann Allen og Jørgen Søndergård 

 

Andet 
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Balancen mellem arbejds- og privatliv 
 

Balancen mellem arbejds- og privatliv er hele fundamentet for menneskelig succes og livsglæde. Lev dit liv i 

henhold til dine værdier. Samarbejde. Prioritering. Håndtering af deadlines - struktur, planlægning. 

 

Navn: Pia N. Jensen 

Firmanavn: Inspirer 

Telefon: 28 34 37 88 

Mail: pia@inspirer.dk 

 

Branche: Virksomhedskonsulent, par- og familieterapeut, business coach mv. 

Fast gruppe: Glostrup 

Kører fra post nr.: 2670 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Agneta Hytten 

 

Andet 

Mødeleder i Glostrup 
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Stresshåndtering 
 

Hvordan lærer jeg at genkende mine egne stresssymptomer? 

Hvordan undgår jeg at gå ned med stress?  

Hvordan kommer jeg tilbage til jobbet igen efter at have været nede med stress? 

(Dette oplæg i udvidet version har jeg også holdt for virksomheder.) 

 

Navn: Pia N. Jensen 

Firmanavn: Inspirer 

Telefon: 28 34 37 88 

Mail: pia@inspirer.dk 

 

Branche: Virksomhedskonsulent, par- og familieterapeut, business coach mv. 

Fast gruppe: Glostrup 

Kører fra post nr.: 2670 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Torben Søndergaard, Henrik Petersen og Nickolas Lohmann 

 

Andet 

Mødeleder i Glostrup 
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Kommunikation 
 

Gennemgang af kommunikationsmodellen. Hvilke præmisser kommunikerer vi alle på? Hvordan sikrer vi, at 

kommunikationen internt og eksternt fungerer? Girafsprog kontra ulvesprog. 

(Jeg har holdt kommunikationskurser for flere virksomheder, fokuserende både på deres interne og 

eksterne kommunikation.) 

Navn: Pia N. Jensen 

Firmanavn: Inspirer 

Telefon: 28 34 37 88 

Mail: pia@inspirer.dk 

 

Branche: Virksomhedskonsulent, par- og familieterapeut, business coach mv. 

Fast gruppe: Glostrup 

Kører fra post nr.: 2670 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 

Mødeleder i Glostrup 
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Motivation 
 

Jeg gennemgår forskellen mellem motivation og demotivation.  

Det handler om, hvordan jeg skaber balance i mit arbejdsliv mellem de arbejdsopgaver, jeg har modstand 

på og de arbejdsopgaver, jeg brænder for.  

Hvordan bliver alle arbejdsopgaver motiverende?  

Hvordan ændrer jeg min indstilling?  

Hvordan finder jeg min passion? 

 

Navn: Pia N. Jensen 

Firmanavn: Inspirer 

Telefon: 28 34 37 88 

Mail: pia@inspirer.dk 

 

Branche: Virksomhedskonsulent, par- og familieterapeut, business coach mv. 

Fast gruppe: Glostrup 

Kører fra post nr.: 2670 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Torben Søndergaard 

 

Andet 

Mødeleder i Glostrup 
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Få mest ud af din bank 
 

Mange erhvervsdrivende ved ikke, om de får det optimale ud af deres bank.  

Med udgangspunkt i mine 10 år med rådgivning og servicering af ejerledere gennemgår jeg følgende:  

- Hvad er forskellen på bank, pensionskasse, realkreditselskab osv.?  

- Er det en fordel af skille private og virksomhedskonti ad?  

- Hvorfor er mit privatbudget vigtigt for min virksomhed?  

- Skal jeg sætte penge ind på en pensionsopsparing? 

- Behøver jeg at få rådgivning af banken, når jeg har en revisor?  

Jeg modtager gerne emner fra de enkelte grupper, hvis deltagerne har noget særligt, de ønsker at vide 

mere om. 

 

Navn: Charlotte Christensen-Degn 

Firmanavn: Nykredit 

Telefon: 71 75 26 47 

Mail: DEGN@nykredit.dk 

 

Branche: Bank 

Fast gruppe: København K 

Kører fra post nr.: 2700 

Køretid: 0:30 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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Er fremtidens ejendomsmægler droner og google 

glasses 
Forskellen på en BoligOne mægler og en traditionel mægler. - Case om styling - vigtigheden af boligende 

udseende og præsentation - Fremtidens mægler - fremvises huset med Google glasses og nøglen 

overbringes med en drone. 

 

Navn: Linda Faurholt  

Firmanavn: BoligOne 

Telefon: 29 90 57 04 

Mail: lif@boligone.dk 

 

Branche: Ejendomsmægler 

Fast gruppe: Ballerup 

Kører fra post nr.: 2750 

Køretid: 1:30 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

Torben Søndergaard 

 

Andet 
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Bedste IT råd i øjenhøjde 
 

IT råd i øjenhøjde med brugerne fra en ekspert underviser.  

Hjælper medarbejderne og er samtidig godt for ledere eller ejere, som brugere og så de forstår IT best 

practice for deres virksomhed. Agenda: Opklaring af IT udtryk som tit er misforståede. Eks. hvad er Skyen 

(Cloud)? E-mail og kalender best practice Forståelse af sikkerhed og backup Hvordan sikrer man at IT 

understøtter virksomheden, i stedet for at blive et problem?  

Gregory Christensen har bla. undervist i IT hos Amnesty International og Kongehuset udover andre 

erhvervsvirksomheder. 

 

Navn: Gregory Christensen 

Firmanavn: Mikla IT 

Telefon: 81 82 48 90 

Mail: gc@mikla-it.dk 

 

Branche: IT 

Fast gruppe: Valby 

Kører fra post nr.: 2800 

Køretid: 1:30 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Anette Munkgaard 

 

Andet 
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Sådan skriver du gode tekster (uanset målgruppe) 
 

Gode tekster er afgørende i alle virksomheder. Også din.  

Det er her, du kommunikerer med dine kunder. Gennem dine tekster fortæller du om dig selv, din 

virksomhed og dine produkter. Teksterne er ofte en vigtig salgskanal. Hvis dine tekster er dårlige, kommer 

du ikke i mål. Kunder der ikke forstår, hvad du skriver eller ikke føler sig ramt på de behov, de har, kigger 

videre og finder det, der har brug for et andet sted. I oplægget Sådan skriver du gode tekster (uanset 

målgruppe) får du blandt andet viden om: Hvorfor du skal bekymre dig ret så meget om tekstskrivning  

Strategi og tekster Generel tekstskrivning Forskellen på web og trykte medietekster De bedste råd til 

webtekster Det der skal der til for at en tekst sælger Alle deltagere får udleveret en konkret guide til at 

skrive gode tekster efterfølgende. 

 

Navn: Mette Bau 

Firmanavn: te Bau journalistik, PR & Kommunikation 

Telefon: 25 62 25 42 

Mail: skrivtil@mettebau.dk 

 

Branche: mediebranchen 

Fast gruppe: København K 

Kører fra post nr.: 2860 

Køretid: 0:45 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Allan Isaksen 

 

Andet 
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Customer Excellence og Customer Experience 

Management 
 

Customer Excellence og Customer Experience Management hvad er det for en størrelse? Signe fra Better 

Being Developement stiller skarpt på de 2 begreber og de vækstmuligheder der ligger og venter gennem 

arbejdet med disse begreber. Også selvom man er en "en-mands-hær" 

Kontakt mig evt. for andre typer oplæg inden for områderne ledelse, movitation og personlig 

kommunikation. Se betterbeing.dk 

 

Navn: Signe Orlandi Langgaard 

Firmanavn: Better Being Development 

Telefon: 31 70 12 08 

Mail: signe@betterbeing.dk 

 

Branche: Virksomhedsrådgivning, træning og coaching 

Fast gruppe: Farum 

Kører fra post nr.: 2860 

Køretid: 1:20 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Claus Ømand Jensen 

 

Andet 

Mødeleder i Farum 
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Vanskelig samtaler og Customer Excellence 
 

Vanskelige samtaler og Customer Excellence. Du kender dét at tale med et andet menneske og selvom 

fornuften fortæller, at du skal agere professionelt og konstruktivt, så skuer alt mod hårene og dine 

følelsesmæssige reaktionsmønstre er oppe på barrikaderne.  

Signe vil give os en lille indsigt i hvorfor dette sker, hvorfor det er så svært og et par fif til at lykkes bedre i 

disse situationer i en verden hvor kundeservice og adfærdsændringer i stigende grad bliver sat på 

dagsordenen.  

www.betterbeing.dk  

 

Navn: Signe Orlandi Langgaard 

Firmanavn: Better Being Development 

Telefon: 31 70 12 08 

Mail: signe@betterbeing.dk 

 

Branche: Virksomhedsrådgivning, træning og coaching 

Fast gruppe: Farum 

Kører fra post nr.: 2860 

Køretid: 1:20 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Kristina Skalberg og Claus Ømand Jensen  

 

Andet 

Mødeleder i Farum 
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Marketing 2016. Trends og tendenser du bør have 

fokus på for at nå dine markedsmæssige drømme. 
 

Vi bliver bombarderet med muligheder for at markedsføre os på alverdens platforme - både digitalt og 

analogt.  

De sociale platforme taler alle om og de "traditionelle" marketing kanaler lever stadig i bedste velgående. 

Hvad er op og ned, og hvordan skaber man det bedste afsæt for at nå sine forretningsmæssige mål og 

drømme? Du får en præsentation af de trends og tendenser der kommer til at præge 2016 og en vurdering 

af, hvilke du skal holde et ekstra øje med.  

Oplægget er en god blanding af fakta og konkrete råd du kan tage med dig hjem og tage action på allerede i 

dag.   

 

Navn: Michael Casparij 

Firmanavn: MarketingInnovation 

Telefon: 26 25 69 99 

Mail: mc@marketinginnovation.dk 

 

Branche: Marketing / Forretningsudvikling 

Fast gruppe: Helsingør 

Kører fra post nr.: 3000 

Køretid: 1:15 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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LinkedIn - en platform der skaber stor værdi for 

individer og organisationer når den anvendes rigtigt 
 

LinkedIn bruges af over 400 mio. mennesker verden over og er en unik platform til at præsentere dine egne 

og din virksomheds kompetencer. Indlægget kan tilpasses gruppens ønsker til indhold da der er flere 

spændende vinkler til emnet. Her et et udpluk af de mest oplagte emner: - Brug LinkedIn som platform til at 

kommunikere med virksomhedens kunder og tiltræk nye. Vi ser nærmere på hvordan en virksomhedsprofil 

kan se ud og hvordan den best spiller sammen med virksomhedens øvrige aktiviteter i forhold til ex. salg, 

marketing og rekruttering? - Hvordan ser din personlige LinkedIn ud og hvordan bruger du den bedst i 

forhold til salg, fastholdelse af kunder og profillering i forhold til nyt job? - LinkedIn som del af det samlede 

salgs/marketing system i virksomheden. Hvordan anvendes LinkedIn mest optimalt. Hvad er platformen 

særlig god til og hvordan sikres det bedste flow mellem de øvrige marketingkanaler som hjemmeside, 

nyhedsbreve, blogs mv. I indlægget er det målet at indrage alle medlemmerne så de får svar på spørgsmål 

og går hjem med fornyet viden og konkrete værktøjer/opgaver de kan implementere med det samme. Skriv 

eller ring endelig med konkrete ønsker/vinkler på emnet og jeg vil tilpasse det til netop jeres behov i 

gruppen. 

 

Navn: Michael Casparij 

Firmanavn: MarketingInnovation 

Telefon: 26 25 69 99 

Mail: mc@marketinginnovation.dk 

 

Branche: Marketing / Forretningsudvikling 

Fast gruppe: Helsingør 

Kører fra post nr.: 3000 

Køretid: 1:15 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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Beskyttelse af varemærker, design, ophavsret og 

patenter 
 

Deltagerne lærer at skelne mellem de enkelte rettigheder og lærer, hvordan han/hun skal beskytte sin 

virksomheds egne rettigheder. 

 

Navn: Walther Rebernik 

Firmanavn: Concilio & Co Advokatfirma 

Telefon: 33 36 30 30 

Mail: wr@rebsch.dk 

 

Branche: Advokat 

Fast gruppe: Valby 

Kører fra post nr.: 3070 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Kristina Skalberg og Jørgen Søndergaard 

 

Andet 

 



 

29 

Læringsstil - hvilken radiokanal foretrækker min 

hjerne! 
 

Når vi taler, lytter og lærer, foretrækker vi ofte ubevidst en bestemt måde at gøre det på: 

Nogle skal se tingene, andre skal høre eller gøre ting - og andre igen foretrækker mentale kasser at putte 

ting ned i! Det er en grundlæggende, men ofte overset præmis i kommunikation, at vi sender på forskellige 

"radiokanaler", og netop dette kan være med til at skabe misforståelser, irritation og 

samarbejdsproblemer. 

I denne præsentation får du mulighed for at teste, hvad din egen læringsstil / "radiokanal" er - og vi lægger 

op til en drøftelse af, hvilken betydning det kan have i din hverdag, at du foretrækker en måde at 

kommunikere på og dine medarbejdere, samarbejdspartnere eller kunder måske foretrækker en anden. 

Viden om læringsstile er ofte en del af vores grundlæggende kommunikations- og samarbejdskurser.  

Hvis du vil vide med om INGERSLEVkonsulent kan du benytte dette link:  

http://www.ingerslevkonsulent.dk/   

 

Navn: Dorthe og Henrik Ingerslev 

Firmanavn: INGERSLEVkonsulent 

Telefon: 51 28 15 60 

Mail: Kontakt@ingerslevkonsulent.dk 

 

Branche: Konsulent - underviser 

Fast gruppe: Helsinge 

Kører fra post nr.: 3210 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen  

 

Andet 
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Goal Mapping ®. Hvordan er det fx gået med dine 

nytårsforsætter? 
 

Goal Mapping kombinerer positiv tænkning, mental "programmering" og konkrete redskaber for at styrke 

fokus på dine mål og vejen mod at nå dem. Det er enkelt og det virker!  

Vi kender alle den oplevelse, vi får, når vi køber en ny bil: Pludselig ser vi dén bilmodel alle vegne. Eller 

bliver gravid: Pludselig er der barnevogne overalt. Eller når kæresten slår op: Pludselig er spiller de kun 

kærlighedssange i radioen. Det er vores underbevidsthed, der er på spil. Og det er bl.a. præcist den 

mentale proces, Goal Mapping udnytter i den gode sags tjeneste: At gøre det så lettere for mig at nå mine 

mål - uanset om det er personlige mål eller professionelle mål. Goal Mapping blev udviklet af engelske 

Brian Mayne i 1990'erne og benyttes af private, på uddannelsesinstitutioner og i firmaer. KRIFA 

præsenterede det for deres medlemmer i deres sommer 2015-magasin. I præsentationen fortæller vi kort 

om konceptet og værdien af det.  

Hvis du vil vide med om INGERSLEVkonsulent kan du benytte dette link:  

http://www.ingerslevkonsulent.dk/   

 

Navn: Dorthe og Henrik Ingerslev 

Firmanavn: INGERSLEVkonsulent 

Telefon: 51 28 15 60 

Mail: Kontakt@ingerslevkonsulent.dk 

 

Branche: Konsulent - underviser 

Fast gruppe: Helsinge 

Kører fra post nr.: 3210 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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LEAN – work smarter not harder! 
 

Beskriv venligst indlægget her  Ofte forbinder man LEAN med produktionsvirksomheder, effektiviseringer 

og fyringer. Men LEAN handler om meget, meget mere end det! LEAN handler om at effektivisere processer 

på en intelligent måde - f.eks. ved at fjerne spild.  

Hvem gider spilde tid, penge eller kræfter på noget, der i bedste fald er overflødigt og i værste fald 

hæmmende for dét, du gerne vil opnå? Et af "værktøjerne" er bl.a. at rydde op og skabe systematik; det 

kan være både på det praktiske og det mentale plan. I LEAN kalder vi det en 5S-proces … og det er faktisk 

meget enkelt. Udfordringen er at holde tingene vedlige! Vi præsenterer kort filosofien bag LEAN og 2 

konkrete "værktøjer": Spildtyper og 5S, der kan benyttes lige vel i arbejdslivet som i privatlivet.  

Hvis du vil vide med om INGERSLEVkonsulent kan du benytte dette link:  

http://www.ingerslevkonsulent.dk/   

 

Navn: Dorthe og Henrik Ingerslev 

Firmanavn: INGERSLEVkonsulent 

Telefon: 51 28 15 60 

Mail: Kontakt@ingerslevkonsulent.dk 

 

Branche: Konsulent - underviser 

Fast gruppe: Helsinge 

Kører fra post nr.: 3210 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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DiSC ® -profiler. Hva’ skal det til for? 
 

Med en professionel DiSC-profil får du dels mulighed for at få sat ord på din egen adfærd i en skriftlig profil, 

og dels får du mulighed for at reflektere over, hvordan det harmonerer i din hverdag og med dine 

ønsker/drømme.  

Målet er at styrke det, der virker i din hverdag - og give dig mulighed for at regulere det, der ikke virker. 

DiSC-profiler er et værktøj til at forstå dig selv - forstå andre - og tilpasse din adfærd i specifikke situationer. 

DiSC-profiler kan benyttes som hjælpeværktøj til personlig udvikling, teamudvikling og ledelse. DiSC-profiler 

kan benyttes i forb. med styrkelse af kompetencer omkring salg, forhandling og formidling. I 

præsentationen vil vi kort komme ind på elementerne i en DiSC-profil og give konkrete eksempler på 

brugen af dem til personlig (leder-)udvikling og teamudvikling.  

Hvis du vil vide med om INGERSLEVkonsulent kan du benytte dette link:  

http://www.ingerslevkonsulent.dk/ 

 

Navn: Dorthe og Henrik Ingerslev 

Firmanavn: INGERSLEVkonsulent 

Telefon: 51 28 15 60 

Mail: Kontakt@ingerslevkonsulent.dk 

 

Branche: Konsulent - underviser 

Fast gruppe: Helsinge 

Kører fra post nr.: 3210 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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Coaching – er det andet, end "hvad synes du selv"? 
 

Beskriv venligst indlægget her  Coaching er i meget høj grad andet og mere end blot "hvad synes du selv"! 

Coaching er en samtale-metode, der fremmer bevidstheden, styrker beslutninger og leder til forandring. 

Rigtigt udført coaching åbner for et menneskes potentiale til at udvikle og maksimere sin ydeevne. Coachen 

hjælper en person til at lære, snarere end at blive undervist. Derfor behøver en coach ikke være ekspert i 

en persons arbejdsområde eller livssituation. Coaching er traditionelt forbundet med sportens verden, men 

er gennem de seneste 20 år blevet anvendeligt i både erhvervslivet og i alle dele af ens privatliv. Nu er det 

blevet ret almindeligt, at man har møder med en coach for at sætte skub i de mål, man har sat sig i livet og 

karrieren. I præsentationen vil vi give eksempler hvilke arbejdsmetoder, der anvendes i coaching til at 

fremme bevidstheden, styrke beslutninger og lede til forandring.  

Hvis du vil vide med om INGERSLEV konsulent kan du benytte dette link: 

http://www.ingerslevkonsulent.dk/ 

 

Navn: Dorthe og Henrik Ingerslev 

Firmanavn: INGERSLEVkonsulent 

Telefon: 51 28 15 60 

Mail: Kontakt@ingerslevkonsulent.dk 

 

Branche: Konsulent - underviser 

Fast gruppe: Helsinge 

Kører fra post nr.: 3210 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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Konflikter – ikke hos os! Og hvis de kommer – så kan 

vi klare det selv! 
 

Konflikter er og har altid været en del af vores liv. Det gælder både vores privatliv, vores arbejdsliv og vores 

offentlige liv. Selvom vi ikke selv vil erkende konflikternes tilstedeværelse, så er de der.  

Konflikterne tapper os for energi, hæmmer fremdriften og udviklingen. Hvis vi til gengæld erkender deres 

tilstedeværelse og laver en bevidst håndtering af konflikterne, så kan det ofte være med til at sætte fx en 

positiv udvikling i gang. Man skal bare lige igennem først. Med simple værktøjer kan vi selv analysere 

konflikter, så vi bliver klogere på hvad der er på spil og dermed kan håndtere dem. I præsentationerne kan 

vi give eksempler på sådanne værktøjer, så man selv kan håndtere konflikterne. En gang imellem kommer 

konflikterne til at bruge så meget af din energi, at det kan være nødvendigt med hjælp fra en professionel 

person. Det kan fx være INGERSLEVkonsulent. Vi kan også give nogle eksempler på, hvornår der kan være 

behov for hjælp.  

Hvis du vil vide med om INGERSLEVkonsulent kan du benytte dette link:  

http://www.ingerslevkonsulent.dk/   

 

Navn: Dorthe og Henrik Ingerslev 

Firmanavn: INGERSLEVkonsulent 

Telefon: 51 28 15 60 

Mail: Kontakt@ingerslevkonsulent.dk 

 

Branche: Konsulent - underviser 

Fast gruppe: Helsinge 

Kører fra post nr.: 3210 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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INGERSLEVkonsulent - vi er der, også når det er 

svært 
 

Præsentation af vores virksomhed: INGERSLEVkonsulent er et konsulentfirma, der gennem de seneste 18 år 

har arbejdet med kommunikation, undervisning, samarbejde, coaching, konflikthåndtering og rådgivning 

m.v.  

Vores kompetencer er bredt funderet og kan kombineres til noget unikt. Vi kan bl.a. levere inden for 

følgende områder: • Undervisning inden for kommunikation, samarbejde, forandring, kultur og effektivitet. 

• Goal Mapping, hvordan får du sat dig mål og får dem gennemført med succes? • Arbejde med 

personprofiler, DISC og Belbin. • Konflikthåndtering og mediation/mægling. • Coaching og rådgivning. 

Vores kunder vender tilbage os igen og igen, idet de særligt fremhæver vores evne til at tilpasse 

produkterne, så de passer til virksomhedens behov og ønsker. I præsentationen vil vi fortælle om os, vores 

virksomhed og nogle af vores produkter & kunder.  

Hvis du vil vide med om INGERSLEVkonsulent kan du benytte dette link:  

http://www.ingerslevkonsulent.dk/ 

 

Navn: Dorthe og Henrik Ingerslev 

Firmanavn: INGERSLEVkonsulent 

Telefon: 51 28 15 60 

Mail: Kontakt@ingerslevkonsulent.dk 

 

Branche: Konsulent - underviser 

Fast gruppe: Helsinge 

Kører fra post nr.: 3210 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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SEO (søgemaskine optimering) - Hvad kan du selv 

gøre 
 

Foredrag og workshop omhandlende SEO - søgemaskine optimering. SEO er for mange spændende.  

I dag er mange mindre virksomheder selv administratorer på deres website. Derfor er der en bred interesse 

for emnet. Jeg gennemgår hvad SEO er og hvilke lavthængende frugter man bør plukke når man arbejder 

med sin hjemmeside.  

Alt sammen noget der hjælper på virksomhedens online profil og placering i søgemaskinerne. 

 

Navn: Simon B. H. Christensen 

Firmanavn: YouNameIt ApS 

Telefon: 61 68 35 36 

Mail: sc@younameit.dk 

 

Branche: Reklamebureau 

Fast gruppe: Hillerød 

Kører fra post nr.: 3400 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Claus Ømand og Kristina Skalberg 

 

Andet 
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Indretning 
 

Indlægget handler om hvordan jeg som indretningsarkitekt arbejder, jeg viser billeder af eksempler og 

lægger op til debat om indretningsarkitekters ry og rolle.  

Min tilgang til mine kunder og at det ikke behøver at koste en formue. Jeg taler om vigtigheden i at vores 

hjem er harmoniske, at vores psykiske og fysik reagerer på vores omverden og det vi lever i. 

 

Navn: Mette Rørdam 

Firmanavn: Harmoni / Indretningsakademiet 

Telefon: 61 67 76 60 

Mail: metterordam@gmail.com 

 

Branche: Indretning 

Fast gruppe: Birkerød 

Kører fra post nr.: 3450 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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At skabe en stemning - sand i Sahara 
 

Først en kort introduktion, der beskriver, hvad Events4U arbejder med: Udendørsevents med rod i 

motionsløbsmarkedet.  

Vi har kunder i hele landet og har kunder både blandt foreninger, uddannelsesinstitutioner og 

virksomheder. Vores opgaver spænder fra helt simple og begrænsede opgaver som levering af startnumre 

og/eller tidtagning til meget komplekse totalløsninger - fx kvindeløb eller triathlon. Med den sidste kategori 

følger ikke bare stor volumen af deltagere, her skal også tænkes i logistik, deltagerflow, opbygning af 

stævneplads, tidsskemaer, skilte- og afspærringsplaner, forplejning, lyd, strøm, toiletter osv. Herefter en 

eksemplificering af, hvordan man kan bruge sig selv og med begrænsede midler skabe en stemning i 

relation til sit produkt, der i bund og grund er som så mange andre - og dog alligevel er noget særligt: Vi 

arrangerer vores helt egne løb, hvor vi ikke bare står for det praktiske, men også det indholdsmæssige: 

løbets sjæl og historie, kommunikationen via hjemmeside og Facebook - tekst, billeder, video. Vores 

livsnerve er her kommunikationen med deltagerne (kunderne)  

- og vi bruger helt simple og nemme værktøjer til det, tilgængelige for alle, det er bare at komme i gang. 

 

Navn: Christian Bang 

Firmanavn: Events4U 

Telefon: 51 51 01 16 

Mail: christian@events4u.dk 

 

Branche: Event / løbsarrangør 

Fast gruppe: Farum 

Kører fra post nr.: 3520 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Signe Orlandi (dog ikke i den nuværende udgave) 

 

Andet 
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Generel indførsel i virksomhedens forsikringsbehov. 
 

Under hensyntagen til den begrænsede tid der er til rådighed ved møderne, kan jeg tilbyde følgende emner 

bliver berørt ud fra titlen på indlægget:  

- Hvad kan true virksomhedens eksistens?  

- Virksomhedens forsikringsbehov.  

- Generel gennemgang af forsikringsprodukter til virksomheder.  

- Hvordan gribe det an i praksis?  

 

Navn: Mogens Fogh 

Firmanavn: ForsikringsSekretariatet 

Telefon: 47 38 06 80 

Mail: forsek@forsek.dk 

 

Branche: Forsikring & Pension 

Fast gruppe: Hillerød 

Kører fra post nr.: 3550 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Torben Søndergaard, Nickolas Lohmann og Michael Westi 

 

Andet 

Indlægget kan først holdes fra februar 2016 
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Mere komplicerede risici i relation til forsikring. 
 

Under hensyntagen til den begrænsede tid der er til rådighed ved møderne, kan jeg tilbyde følgende emner 

bliver berørt ud fra titlen på indlægget:  

- Driftstabsproblematikker.  

- Erhvervsansvarsproblematikker.  

- Produktansvarsproblematikker.  

- Rådgivningsansvarsproblematikker.  

 

Navn: Mogens Fogh 

Firmanavn: ForsikringsSekretariatet 

Telefon: 47 38 06 80 

Mail: forsek@forsek.dk 

 

Branche: Forsikring & Pension 

Fast gruppe: Hillerød 

Kører fra post nr.: 3550 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Torben Søndergaard, Nickolas Lohmann og Michael Westi 

 

Andet 

Indlægget kan først holdes fra februar 2016 
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Vi når alle sammen pensionsalderen 
 

Under hensyntagen til den begrænsede tid der er til rådighed ved møderne, kan jeg tilbyde følgende emner 

bliver berørt ud fra titlen på indlægget:  

- forhåbentlig.  

- Og hvad så?  

- Hvad er det vi skal forsikre?  

- Opsparingsmuligheder til pensionsalderen.  

- Arv & begunstigelse.  

 

Navn: Mogens Fogh 

Firmanavn: ForsikringsSekretariatet 

Telefon: 47 38 06 80 

Mail: forsek@forsek.dk 

 

Branche: Forsikring & Pension 

Fast gruppe: Hillerød 

Kører fra post nr.: 3550 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Torben Søndergaard, Nickolas Lohmann og Michael Westi 

 

Andet 

Indlægget kan først holdes fra februar 2016 



 

42 

Pension for medarbejdere i virksomheden. 
 

Under hensyntagen til den begrænsede tid der er til rådighed ved møderne, kan jeg tilbyde følgende emner 

bliver berørt ud fra titlen på indlægget:  

- Pensionspolitik.  

- Forsikringsprodukter.  

- Opsparingsprodukter.  

- Hvordan gribe det an i praksis?   

 

Navn: Mogens Fogh 

Firmanavn: ForsikringsSekretariatet 

Telefon: 47 38 06 80 

Mail: forsek@forsek.dk 

 

Branche: Forsikring & Pension 

Fast gruppe: Hillerød 

Kører fra post nr.: 3550 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Torben Søndergaard, Nickolas Lohmann og Michael Westi 

 

Andet 

Indlægget kan først holdes fra februar 2016 
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Det gode samarbejde 
 

På baggrund af en case fra min virksomhed, viser jeg at et samarbejde kan rettes op, så alle engagerer sig 

100% til opgaven og genfinder trivslen. Også selvom der var konflikter og svære forhold på arbejdspladsen. 

Jeg benævner også hvad der forskningsmæssigt betegner det gode samarbejde. 

 

Navn: Martin Tage Hansen 

Firmanavn: Specialist i Samarbejde 

Telefon: 42 45 77 09 

Mail: martintagehansen@gmail.com 

 

Branche: Konsulent 

Fast gruppe: Hillerød 

Kører fra post nr.: 3600 

Køretid: 0:30 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Torben Søndergaard 

 

Andet 
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Små virksomheder kan også få stor glæde af 

SharePoint online 
 

Der er mange mindre og små virksomheder, som er gået over til Office365. Men de færreste ved at de her 

har adgang til et stærkt værktøj som kan effektivisere den måde de arbejder på; SharePoint.  

SharePoint er i mange år blevet brugt af de store virksomheder til at effektivisere arbejdsgange og styrke 

samarbejdet på tværs af afdelinger. Førhen skulle man have mange servere dedikeret til SharePoint, og 

derfor har det mest været de store virksomheder, som har brugt det. Men nu er SharePoint også blevet 

tilgængeligt i Office 365, og der med tilgængeligt for alle typer af virksomheder.  

 

Navn: Maria Rey Jacobsen 

Firmanavn: Rey Consulting 

Telefon: 52 40 39 04 

Mail: maria@rey-consulting.dk 

 

Branche: IT 

Fast gruppe: Ballerup 

Kører fra post nr.: 3650 

Køretid: 0:45 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Kristina Skalberg 

 

Andet 
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Succes med opsøgende salg 
 

Få inspiration til hvordan du griber opsøgende salg an (kold kanvas) og lær hvordan du "hopper over hvor 

gærdet er lavest" ved at benytte dig af de kontaker du allerede har - samt deres kontakter. 

 

Navn: Torben Søndergaard 

Firmanavn: Bumblebee Business 

Telefon: 42 42 36 72 

Mail: to@global-network.com 

 

Branche: Salg 

Fast gruppe: Frederikssund 

Kører fra post nr.: 3660 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Kristina Skalberg 

 

Andet 

Regionschef i Nordsjælland 
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POSITIV LIVSSTILS INSPIRATOR & VIRKSOMHEDS 

PROFIL 
 

Min egen udviklings "historie" fra ”lille” frisør elev i 1977  

- til at brænde for at formidle positiv sundhed, balance og energi til andre!  

- via "hvordan ser andre på dig og dit firma" mht. branding  

- og hvordan kan man selv ændre sit liv til at påvirke "livet i positiv retning med positiv tankegang"! 

- hvordan påvirkes vi af sundhedsrisici og kan vi gøre noget selv...?  

- promovere trivsel og arbejdsglæde ved et mini foredrag om Wellness Simplified  

- sundhed helt enkelt!  

Sundheds Konsulent og Livsstils Inspirator Karin Bay, ChooseToWin - "sundhed kommer indefra - men ses 

uden på...!" 

Navn: Karin Bay Madsen 

Firmanavn: ChooseToWin 

Telefon: 42 95 64 08 

Mail: karin.baymadsen@gmail.com 

 

Branche: Sundheds branchen, konsulent & Network 

Fast gruppe: Ringsted 

Kører fra post nr.: 4100 

Køretid: 1:30 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Henrik Petersen og Troels Philippsen 

 

Andet 
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Testamenter 
 

Hvorfor bør alle - også ganske almindelige ægtepar med børn - oprette et testamente? 

 

Navn: Mikael dreyer 

Firmanavn: Svejgaard galst qwist 

Telefon: 20 95 65 09 

Mail: Md@svega.dk 

 

Branche: Advokat 

Fast gruppe: Køge 

Kører fra post nr.: 4140 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Henrik Petersen 

 

Har lavet indlægget i Ringsted, Slagelse og Køge 

 

Andet 
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Indlægsholdere 

Vest for Storebælt 
Sorteret efter post nr. 

 

Se side 2 for oversigt over indlægsholdere ”øst  for Storebælt” 

 

NB! Nogle indlægsholdere fra ”øst for Storebælt” tilbyder også at holde indlæg ”vest for Storebælt” se 

under køretid på den enkelte indlægsholder for dette. 
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Få dine kunder til at komme helt tæt på 
 

I mit oplæg vil jeg visualisere hvordan virksomheder med fordel kan bruge sanselige nærbilleder som en del 

af deres markedsføringsstrategi internt som eksternt.  

Jeg illustrerer det ved at vise eksempler på nærbilleder af virksomheders produktionsapparater, produkter 

og processer og om anvendelsen af dem. Jeg fortæller om hverdagens betydningsfulde detaljer og om 

effekten af at forholde sig nærværende til både billeder og omgivelser. 

 

Navn: Mette Boe 

Firmanavn: VirksomhedsGlimt 

Telefon: 28 60 26 96 

Mail: mb@metteboe.com 

 

Branche: kunstfotograf 

Fast gruppe: Odense C 

Kører fra post nr.: 5240 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Hanne Larsen 

 

Andet 
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Vi fjerner stress 
 

1. Hvad er stress i streng faglig forstand?  

2. hvorfor kommer det?  

3. Hvad gør vi ved det?  

4. mine dagligdags praktiske erfaringer 5. Hvordan kan vi forebygge? 

 

Navn: Roal Ulrichsen 

Firmanavn: ULRICHSEN CONSULT 

Telefon: 27 28 72 05 

Mail: roal@pc.dk 

 

Branche: Psykolog 

Fast gruppe: Odense C 

Kører fra post nr.: 5900 

Køretid: 2:30 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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Markedsførringsplan - step by step 
 

Få styr på næste halve års markedsføringsplan.  

Med 4 steps, der gør din markedsføring for det næste halve år meget mere overskueligt. På 15 min, tager 

jeg deltagerne igennem de vigtigste elementer i form af budskab, målgruppe, markedsføringskanal og tid.  

Hvilke ting er vigtige at huske på, når de næste halve år skal planlægges - skal man skyde med spredehagl 

som man plejer eller målrette markedsføringen ud fra hvad der virker og hvad der er brug for.  

Og hvor meget kan man selv lave. 

 

Navn: Thomas Bang 

Firmanavn: Reformator I/S 

Telefon: 51 91 21 55 

Mail: TB@Reformator.dk 

 

Branche: Grafisk Bureau 

Fast gruppe: Kolding 

Kører fra post nr.: 6100 

Køretid: 2:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Tommy Skaarup 

 

Andet 
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Sociale Medier 
 

Brugen af sociale medier. Generelle tips og Best-practice, ved B2B og B2C på hhv. Facebook, LinkedIn og 

Instagram.  

- Kan evt. deles, så der fokuseres på en af platformene. 

- Evt. oplæg om e-mail markedsføring 

 

Navn: Jeppe Birkebæk 

Firmanavn: F10 Media ApS 

Telefon: 27 22 28 96 

Mail: jb@f10.dk 

 

Branche: Online - Hjemmeside, Webshops, Social Media, e-mail markedsføring 

Fast gruppe: Haderslev 

Kører fra post nr.: 6100 

Køretid: 2:37 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Jan Brøgger, Tommy Skaarup og Alice Agerholm 

 

Andet 
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Er din virksomhed rustet mod internet kriminalitet? 
 

Mange tror at de er sikret mod internet kriminalitet, bare de har en firewall og antivirus på deres computer.  

Det er også en god start, men ikke nok! Den største trussel mod din virksomhed, er dine medarbejderes 

viden om internet kriminalitet. Hvad må man åbne af mails? Hvornår må man klikke på et link? Hvornår må 

man åbne et billede? Alle de 3 ovenstående aktiviteter kan give en internet kriminel direkte adgang til jeres 

it systemer. Vi kan hjælpe jer med at blive mere sikre.  

Vores services dækker følgende områder, som til sammen kan hæve jeres sikkerhed: - It sundhedstjek - 

Uddannelse - Overvågning Indlægget tager udgangspunkt i aktuelle eksempler på f.eks. "Ransomware" -

"Kidnapning af dine data" og giver dig et bud på hvordan din virksomhed sikrer sig bedst muligt. 

 

Navn: Henrik Holm 

Firmanavn: ExpectConsult 

Telefon: 22 61 83 99 

Mail: henrikholm@expectconsult.dk 

 

Branche: Rådgivning 

Fast gruppe: Skanderborg 

Kører fra post nr.: 6340 

Køretid: 3:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 

Mødeleder i Skanderborg 
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Fremtidens store udfordringer i erhvervslivet 
 

Tommy Skaarup, Direktør i DANSK LEDER CENTER, tilbyder at holde et spændende og lærerigt indlæg om, 

hvad fremtiden bringer af udfordringer for erhvervsdrivende, sammen med forslag til, hvordan vi bedst 

møder disse udfordringer.  

Vi ser bl.a. på hvad BIG FUTURE 2025 betragter, som værende de største udfordringer i Dansk erhvervsliv, 

og med udgangspunkt i dette på, hvad de mest succesrige virksomheder i verden, tidligere har gjort, ved 

lignende udfordringer. Årsagen til deres succes er ikke, som man måske skulle tro, at de er mere 

engagerede, mere intelligente, at de arbejder mere eller, at de har flere penge og ressourcer, for det har de 

ikke altid haft. Den egentlige forskel er, at de gør tingene på en mere systematisk og smartere måde. Især 

indenfor 4 områder.  

Ting vi alle kan lære at gøre og lære noget af at høre om. Det er netop hvad indlægget vil fokusere på. Du 

kan læse mere om DANSK LEDER CENTER på www.danskledercenter.dk   

 

Navn: Tommy Skaarup 

Firmanavn: DANSK LEDER CENTER 

Telefon: 53 73 73 30 

Mail: ts@danskledercenter.dk 

 

Branche: Leder uddannelse 

Fast gruppe: Kolding 

Kører fra post nr.: 7000 

Køretid: ...................................................................................................................................................... 3:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Jan Brøgger, Hans Jørgen Dalum, Lise Allen, Agneta Hytten, Allan Isaksen,  Anne Mette Wennerwald og 

Kristina Skalberg 

 

Andet 

Mødeleder i Kolding 
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Outsourcing af bogholderiet 
 

Kort gennemgang af firmaet Hvem er vi Hvad kan vi tilbyde Hvorfor outsource Fordele / ulemper   

 

Navn: Gerda G. Pedersen 

Firmanavn: Assistenten 

Telefon: 23 28 74 67 

Mail: assistenten@assistenten.dk 

 

Branche: Freelancebogholdere og controllere 

Fast gruppe: Skive 

Kører fra post nr.: 7800 

Køretid: 0:30 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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Catering til erhverv & private 
 

Skal frokosten være go' , så ring til Rikke fra Kokken & Co. indlæg om catering til erhverv og private. 

Catering Danmark som Kokken & Co er en del af spænder bredt fra frokostordninger & kantine løsninger til 

erhverv til mad til Hr og fru Danmark. 

 

Navn: Rikke Svendsen 

Firmanavn: Kokken & Co , Catering Danmark 

Telefon: 29 36 59 93 

Mail: rsv@kokkenog co.dk 

 

Branche: Catering 

Fast gruppe: Århus C 

Kører fra post nr.: 8000 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Ingen 

 

Andet 
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Fremtidens Kundeservice 
 

Fokus på hvordan man kan skabe wow-effekt af sin kundeservice. Hvad vil kunderne gerne opleve og 

hvordan gør vi kundeservice til en loyalitetsskabende disciplin? 

 

Navn: Vivian Bang 

Firmanavn: Hasling/B 

Telefon: 71 72 25 65 

Mail: vivian@haslingb.dk 

 

Branche: Konsulentbranchen 

Fast gruppe: Skanderborg 

Kører fra post nr.: 8680 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Inge Nielsen, Jakob Panduro og Henrik Holm 

 

Andet 
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Hvorfor bruge reklameartikler ? 
 

Præsentation af vores virksomhed, hvorfor man skal bruge Reklameartikler og hvad kan vi tilbyde jeres 

virksomhed. 

 

Navn: Ena Strøm 

Firmanavn: Aprolux Reklameartikler 

Telefon: 61 65 75 66 

Mail: Post@aprolux.dk 

 

Branche: Salg af Reklameartikler og firmagaver 

Fast gruppe: Skanderborg 

Kører fra post nr.: 8722 

Køretid: 1:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Jan Brøgger og Henrik Holm 

 

Andet 
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Stress 
 

Hvad er "Stress" i dag? Hvordan behandles det? Hvordan kan man bedst muligt modtage en medarbejder, 

som er tilbagevendt efter en længere sygeperiode med stress?  

Alt dette + lidt ekstra kogt ned til 15min. foredrag. 

Navn: Jakob Panduro 

Firmanavn: Coach and Care 

Telefon: 60 17 73 97 

Mail: jakob@coachandcare.dk 

 

Branche: Stresskonsulent / coach 

Fast gruppe: Randers 

Kører fra post nr.: 8900 

Køretid: 0:20 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Inge Nielsen og Hanne Larsen 

 

Andet 

Mødeleder i Randers 
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Kan et 7-tommersøm have hovedrollen i 

marekdsføringen ? 
 

Et eksempel på en anderledes markedsføring. Anvendelse af "traditionelle" metoder - sociale netværk - 

direct mails - osv Et godt eksempel på en ny/anderledes markedsføring - hvordan kan interessen skabes - 

hvordan kan (ukendte) forventninger indfries ? - hvordan er kampagnen skruet sammen ? – Resultatet 

 

Navn: Karsten Holt 

Firmanavn: Naveksa A/S 

Telefon: 20 58 96 03 

Mail: kho@naveksa.dk 

 

Branche: IT 

Fast gruppe: Aalborg 

Kører fra post nr.: 9000 

Køretid: 1:30 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Hans Jørgen Dalum 

 

Andet 
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Bankens nye ansigt - din udfordring 
 

Indlægget beskriver de udfordringer virksomhederne står med efter 2008 og ikke mindst i forbindelse med 

bankernes massive forandring på udlån, service og kreditklemme.  

Rigtig mange oplever bankernes massive forandringer i den måde de efterhånden driver bankforretningen 

på, og det gør ikke ligefrem livet lettere som selvstændig. Man skal ikke regne med at få hjælp fra ret 

mange sider - nærmere tværtimod. Det betyder at vi selv skal i arbejdstøjet. Indlægget anviser en række 

værktøjer og tiltag man selv kan gøre og dermed finde løsninger på finansielle udfordringer.  

Disse værktøjer er meget håndgribelige og lige til at bruge.   

 

Navn: Hans Jørgen Dalum 

Firmanavn: H J DALUM 

Telefon: 20 30 24 44 

Mail: dalumhj@gmail.com 

 

Branche: Finansieringsrådgiver 

Fast gruppe: Ålborg 

Kører fra post nr.: 9310 

Køretid: 3:00 time 

 

Hvem i GLOBAL-Network har hørt indlægget: 

Jan Brøgger og Hanne Larsen 

 

Andet 

Regionschef i Nordjylland 
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