
   

 

NETVÆRK = Salg på sigt? 

20. august 2020 kl. 17.00 – 20.00 

 

”For mig betyder det at netværke, at være autentisk nysgerrig på andre mennesker, andre brancher, andre 
uddannelser, andre måder at drive forretning på etc. Det drejer sig om dialog og ikke om enetale. Vi skal 

tage salget ud af ligningen, for hvis dem vi netværker med gerne vil købe noget af os, så er det fordi vi har 
gjort os fortjent til det. Netværk er ”salg på sigt”. Kunderne kommer af sig selv, når det vi sælger skaber 

værdi for dem.” 
 Susanne Flintholm 

 

Vi mødes til en gå-hjem workshop på officelab kirstinelund, i café kirstinelund, Skæringvej 100, 
8520 Lystrup, hvor Susanne Flintholm sætter fokus på, hvordan vi kan netværke og kaffedate 

professionelt. 

Hvad betyder netværk for dig, og hvordan kan du bruge netværk og kaffedates strategisk i din 
virksomhed? 

Lær at kaffedate professionelt og husk visitkort og LinkedIn-app. 

 

 



Dagens program: 

17.00 – 17.15 Kaffe, sødt, sundt og intro til netværk  
17.15 – 17.45 Netværksrunder med fokus på dig og din virksomhed 
17.45 – 18.00 Intro til kaffedates som værktøj  
18.00 – 18.30 Kaffedates live  
18.30 – 19.00 Sandwich  
19.00 – 19.40 Kaffedates ad libitum 
19.40 – 20.00 Opfølgning og tak for i dag 
 
Om Susanne Flintholm: 

Netværksinspirator Susanne Flintholm har de sidste 10 år været professionel nysgerrig blandt 
virksomhederne på officelab kirstinelund, som er et stort netværksbaseret virksomhedsfællesskab i Lystrup 
med 200 små og mellemstore virksomheder fra mangfoldige brancher. Susanne har arbejdet med at bringe 
menneskers og virksomheders kompetencer i spil – og med at inspirere dem, hun møder, til at skabe og 
udvikle relationer, til at blive ambassadører for hinanden og tænke hinandens forretning, til at række ud 
efter sparring og hjælp, til at dele viden af et godt hjerte – hele tiden med fokus på, at vi skal kunne leve af 
vores forretning - og af det, vi brænder for.  

  
Vel mødt – vi glæder os til at tilbringe tid sammen med jer – Bestyrelsen 

Bente, Katrine, Jakob, Heini, Line, Lars og Tine 

 


