Mange bække små gør en stor å
Torben Møltoft Christensen har været deltager
hos GLOBAL‐Network i næsten to år. Han er fast
deltager hos Vanløse‐gruppen men benytter sig
desuden af retten til at være gæst. Torben ejer
Sofus Administration ApS, der står for
administrationen af en lang række ejendomme;
primært erhvervsejendomme.

Netværket handler om at finde de rette

Da Torben overtog virksomheden for knap 7 år
siden, var udfordringen todelt: At få fat på de
rette kunder og konstant at innovere. Inden for
ejendomsadministration handler det om at forny
sig, og Torben understreger i den forbindelse, at
”For ofte ser vi virksomheder, der bukker under,
fordi de ikke holder fokus på rettidig omhu. Ingen
skal kunne komme og fortælle mig, at jeg har
forsømt at reagere i tide.”
Det er derfor, Torben har sat sig for at være
proaktiv, og det er hér, GLOBAL‐Network kommer
ind i billedet. Torben fremhæver, at deltagelsen i
netværket handler om at være et skridt foran og
sikre løsningerne, ‐ nærmest før udfordringerne
opstår.
”Styrken i netværket opnås mindst i netværkets
netværk. Det er jo ikke kun dem, man sidder til
møde med, men også alle dem, de kender, som
man kan trække på. Det er mange ressourcer, og
det har vi været glade for hos Sofus
Administration,” udtaler Torben.

Håndskårne whiskeyglas og
ejendomsadministratorer
Når man spørger Torben, hvad han har fået ud af
deltagelsen i GLOBAL‐Network, er han også klar i
mælet:
”Det er ikke den enkeltstående jackpot, men en
støt strøm af succes. Jeg har via netværket fået
en ny medarbejder, som er en stor succes. Jeg har
fået administrationsaftaler om nye ejendomme.
Og så har jeg fået en god kemi med en
glarmester, der har håndslebet mine skårede
whiskeyglas. Det er således både en personlig og
erhvervsmæssig succes, jeg oplever.”
”Vi skal have fat i de rette kunder, og derfor er vi i
gang med at brande os selv. Gennem et
samarbejde i netværket har jeg fået produceret
noget rigtig interessant reklame‐ og
markedsføringsmateriale. Herunder et
præsentationsmateriale, som jeg håber at kunne
turnere med i løbet efteråret og vinteren hos de
forskellige Global Network grupper ‐ i første
omgang i Hovedstadsområdet.”
Sofus Administration er i kataloget for 2. halvår
2017/18 for deltagere, der tilbyder at holde
indlæg for andre grupper. Dette betyder at
Torben ikke kun holder indlæg i sin egen gruppe
men tilbyder sin viden til andre grupper, som
ønsker det. Se mere om Sofus Administration ApS
på: www.sofusaps.dk

Få fat på de rette
Som deltager hos GLOBAL‐Network har man
foruden sin faste gruppe, adgang til alle grupper i
landet som gæst. Det betyder man kan få adgang
til rigtig mange kompetencer spredt igennem
Danmark og få sit budskab ud.
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