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Viborg   |   Fredag d. 9. marts

NETVÆRKS
DAGEN

2018



Kom og vær med
...når årets store Netværksdag 2018 afholdes på Erhvervsakademi Dania,
Prinsens Allé 2, 8800 Viborg – fredag, den 9. marts 2018.
Netværksdagen 2018 er et åben arrangement for ledere og selvstændige, der ønsker at udvide
sit netværk. Der vil dagen igennem være fokus på, hvordan du kan udvide dit personlige netværk,
og du vil få masser af inspiration med hjem.

Lad os netværke
Vi lever i en tid, hvor det at have det rette netværk og de rigtige relationer, er af allerstørste
betydning. Dine evner og sociale kompetencer til at blive inviteret ind i de rette cirkler kan have
afgørende betydning for både job, karriere og indflydelse i samfundet generelt. Det at kende
de rigtige mennesker og at kunne skabe professionelle kontakter til andre mennesker er derfor
en kvalifikation i sig selv på linje med en fin eksamen, arbejdsomhed og et flot CV.

Der findes adskillige netværk – og der er noget for enhver smag og interesse. Mange melder
sig ind i et eller flere netværk, fordi man har et klart ønske om at udvide det personlige netværk 
– både socialt og professionelt.

På Netværksdagen 2018 ønsker Rotary at bringe forskellige mennesker sammen på tværs 
af netværk. Formålet er klart: At give den enkelte deltager inspiration til hverdagen som leder 
eller selvstændig OG udvide den enkeltes personlige netværk.

Moderator på Netværksdagen

Tina Weilert
Tina Weilert er moderator og sikrer ’den røde tråd’ gennem
hele Netværksdagen 2018. I løbet af dagen vil Tina komme
med indlæg, inspiration og stof til eftertanke omkring netværk,
brugen af netværk og ikke mindst, hvordan du kan øge
dit udbytte af netværk.

Foredragsholder

Michael Nørager 
Meningsfulde forandringer som en vej til frisættelse af indre motivation.
Når vi er nysgerrige på hinandens perspektiver i en stræben efter at blive klogere på noget, 
der er væsentligt for os, opstår nye indsigter og den indre motivation frisættes. 

Kom og hør hvordan du i samarbejde med andre kan revitalisere din egen indre motivation,
i takt med at man sammen skaber meningsfulde og bæredygtige forandringsprocesser.

Michael Nørager er ph.d. og lektor i innovation og forandringsledelse på Århus Universitet. Han har 
arbejdet med forskning, undervisning, foredrag og praktisk udvikling af organisationer og mennesker 
i mere end 20 år. Michael Nørager er en yderst engageret og humoristisk foredragsholder.



08.30 Registrering og morgenmad 

09.00 Velkommen - Officiel åbning af Netværksdagen 2018  

09.15  “Skab meningsfulde forandringer” Indlæg v/Michael Nørager Del I

10.00  Networking break

10.15  “Frisæt din egen indre motivation” Indlæg v/Michael Nørager Del II

11.00  “Skab et værdifuldt netværk” Indlæg v/moderator Tina Weilert

11.15  Networking session

12.00  Let frokost (stående)

12.45  “Sådan får du udbytte af dit netværk” Indlæg v/moderator Tina Weilert

13.00  Networking session 

13.45  Break

14.00  Vejen fra et liv på samfundets kant til succes 
  indlæg v/ en person, som har modtaget Rotary’s højeste anerkendelse og hæder; en Poul Harris Fellowship

15.20  Tak for i dag – officiel afslutning på Netværksdagen 2018

15.30  “Blue hour” med mulighed for endnu mere netværk, champagne, vin, øl og vand

16.30  Netværksdagen 2018 slutter

Tilmelding
Prisen for deltagelse i Netværksdagen 2018 er kr. 395,-.
Du tilmelder dig Netværksdagen 2018 ved at sende en mail til: 
viborgasmild@rotary.dk senest torsdag den 22. Februar 2018.
Ved tilmelding oplyses fulde navn, stillingsbetegnelse, virksomhed og telefonnummer.
Ved spørgsmål omkring tilmelding, kontakt Jesper Rasmussen på tlf. 28 30 30 69.
Ved generelle spørgsmål omkring Netværksdagen 2018, kan Britta Hedegaard kontaktes på 24 40 04 77.

Om arrangørerne
Arrangørerne bag Netværksdagen 2018 er Viborg-Asmild Rotary klub – et aktivt erhvervsnetværk.
Du kan læse mere om Rotary på rotary.dk. Her kan du også se, hvordan du kan besøge en klub.

Program
Fredag, d. 9. marts 2018



Arrangerende klub:

Viborg-Asmild Rotary Klub
Kontakt vedr. Netværksdagen:

Britta Hedegaard
Tel. 24 40 04 77

Lokalesponsor:
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Mød en Paul Harris Fellow
Fra et liv på kanten af samfundet til succes
– mød mennesket og hør historien bag
Ved Rotary’s 100 års jubilæum i 2017 blev 100 ikke-rotarianere udnævnt til Paul Harris Fellow
– Rotary’s fornemmeste pris, der gives til personer, der har ydet en særlig samfundsmæssig indsats.
Kom og mød en af de mere spektakulære modtagere af prisen og bliv provokeret og konfronteret 
med dine egne fordomme om mennesker på samfundets yderste kant – og om, hvordan man 
får succes – på trods af alle odds.

Hør historien om en mand, der har levet sit liv på kanten af samfundet, men som har fundet en
ny vej gennem livet, og for hvem modtagelsen af Rotary’s hæder har givet mod på endnu mere.

Lucky draw

Vind en Mercedes E-klasse
I løbet af dagen sætter vi en Mercedes E-klasse på højkant til fri afbenyttelse – og med fuld tank
– i en hel uge. Hvordan DU kan vinde luksusbilen, kan du høre mere om på dagen.

DU er inviteret
– KOM, lad os netværke. HUSK visitkort


