5 leads på 1 møde: Anders så kraften i GLOBAL-Network
Anders Günzel-Jensen er en ny deltager i
GLOBAL-Network, men allerede mødeleder og
nåede at se styrken i GLOBAL-Networks struktur
allerede på sit første møde.
Han er en del af Aarhus C-netværket.

Fra ide til virkelighed på to timer

I forbindelse med en erhvervsmesse, som Anders
skulle sætte op var han nødt til at trække på
kontakter i det aaarhusianske erhvervsliv, for at
få det hele sat på skinner.
Han kom i kontakt med Aarhus C-gruppen og tog
derhen, og man må sige det var en bragende
succes. Allerede efter første møde satte han 3-4
kaffemøder op og fik fem leads ud af det, som var
til gavn for hans messe.

”I andre netværk er der mange dagsordener, man
skal forholde sig til. Hos GLOBAL-Network er
deltagerne parat til at hjælpe hinanden med at
opnå de mål, man har.”
Det er også den struktur, der gjorde at han
sprang til, da han fik tilbuddet om at blive
mødeleder. Den daværende leder var på vejen
ud, da han startede, og han fik tilbuddet efter
blot et par møder. ”Jeg er selvfølgelig interesseret
i at udvikle erhvervslivet i Aarhus, og det kan man
være med til gennem GLOBAL-Network. Originalt
ledte jeg efter foraer, jeg kunne udbrede messen
i, men jeg fandt en dynamik jeg kunne se mig selv
i. Med hele fem leads fra et møde, må man sige
GLOBAL-Network har en opskrift, der fungerer”
For Anders ligger styrken også i, at man møder
folk fra andre miljøer end normalt. ”Det er først
rigtig networking, når man møder folk i andre
cirkler end sine egne. Jeg kommer fra
iværksættermiljøet og har stor fordel af adgang
til ’det normale erhvervsliv’”

Få adgang til dit lokale erhvervsliv
Til daglig er han stifter af virksomheden
KlarParatFirma, der er en konsulentvirksomhed
for iværksættere, hvor han hjælper med at gøre
ideer til virkelighed. Det er også det han oplevede
var muligheden hos GLOBAL-Network: ”Det er et
rigtigt godt sted at få adgang til ’det normale
erhvervsliv,’ det er ikke så indspist som
iværksættermiljøer kan være. Der er en klar
dynamik, hvor man mødes for at hjælpe hinanden
med salg.”

En klar dagsorden

Anders fremhæver, at det er den strukturerede,
friske tilgang der tiltrak ham.

Hvis du også er interesseret i at få direkte adgang
til dit lokale erhvervsliv, så er GLOBAL-Network
netværket for dig. Du kan melde dig ind allerede i
dag og komme uforpligtende til dit første møde.
Der er med garanti en gruppe i dit område!

Hør mere ved at kontakte os på
Web:

www.GLOBAL-Network.com

Mail:

info@GLOBAL-Network.com

Telefon:

+45 70 209 60

