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ErhvervSilkeborg Business er et netværk for virksomhedsejere og -ledere, der 
vil udvikle sig selv, opbygge relationer og styrke forretningen. Vi har fokus på,  
hvordan du skaber resultater som leder. Netværket har brug for dig, der ser  
værdien i at styrke relationerne lokalt.

Et personligt medlemskab af ErhvervSilkeborg Business for 2019 koster 19.750 kr. 
ekskl. moms. Det dækker deltagelse i alle arrangementer inkl. udenlandsturen. Til 
møderne 31. januar og 14. maj kan du som medlem tage en lederkollega med fra 
egen eller en anden virksomhed. Medlemskab af ErhvervSilkeborg Business forud-
sætter medlemskab af ErhvervSilkeborg. 
På udenlandsrejsen er der et max antal på 100 pladser.

LEDELSE
RELATIONER
INSPIRATION

Program 2019

Morten  Münster

Business-dating

Morten  Larsen

Prag

Lars Larsen



Det  hører  du  om:  

Sælg  efter  frokost.  Så  er  dine  kunders  system  2  
(den  del  af  hjernen  der  træffer  mere  komplekse  
beslutninger)  ikke  så  træt.
Knaphed  sælger.  Vi  frygter  at  miste  muligheder,  
og  derfor  tillægger  vi  ofte  værdi  til  det,  der  er  
svært  at  få  fat  på,  eller  det  vi  er  lige  ved  at  miste.  
En  lettilgængelig  metode  i  4  trin  der  kan  øge  
salget  i  din  virksomhed. 

Morten  Münster  har  skrevet  bestselleren  om 
Jytte  fra  Marketing,  der  er  på  alle  erhvervs- 
lederes  læber  (og  natbord).  Hans  viden  om  at  
bruge  adfærdsdesign  til  at  skabe  forandringer  i   
virksomheder  har  han  fra  40  års  forskning  i   
menneskers  adfærd  og  fra  at  løse  opgaver  for  
blandt  andet  Danske  Bank,  Telenor,  Slagelse  
Kommune,  Adidas,  Nykredit,  DGI,  Novo  Nordisk  og  LO.

På  dette  arrangement  vil  Morten  fortælle  om,  
hvordan  du  kan  forstå  dine  medarbejderes  og  
kunders  adfærd  og  bruge  det  til  at  forbedre  jeres  
salg.  

-

-

-

31. januar
 kl. 7.30-10.00

Museum Jorn

SÅDAN  SÆLGER  DU  MED  
ADFÆRDSDESIGN 
Morten Münster



”Tak  for  en  rigtig  fin  aften  på  Ludvigslyst,  som  jeg  
vil  rose.  Super  med  netværksøvelsen  først,  hvor  
vi  blev  ”tvunget”  til  at  snakke  om  nogle  emner,  
som  både  var  faglige  og  personlige.  Det  gav  gode  
snakke,  hvor  vi  kom  et  skridt  tættere  på  hinanden.  
Det  må  I  gerne  lave  mere  af!”  
-  Dorthe  Bechmann,  Filialdirektør  i  Arbejdernes  
Landsbank,  om  sidste  års  Business-dating.  

Vi  gentager  succesen  fra  sidste  år  og  sætter  
igen  rammerne  for,  at  I  lærer  jeres  Business- 
kolleger  bedre  at  kende,  stoler  på  hinanden  og  
kan  lide  hinanden.  I  får  nye  samtalepartnere  i  år 
–  så  der  vil  være  endnu  flere,  I  kommer  lidt  tættere  
på  og  på  sigt  har  lyst  til  at  tale  forretning  med.  

Vi  puster  ud  med  en  inspirerende  iværksætter-  
historie,  når  vindyrker  og  æbleavler  Jens  Skovgaard  
vil  fortælle  om  eventyret  med  at  starte  og  drive  
Cold  Hand  Winery.  På  sin  frugtplantage  dyrker  
han  over  100  forskellige  æblesorter,  der  forædles  
i  eget  vineri.  Kira  fra  Ludvigslyst  og  Jens  går  
sammen  om  at  sammensætte  en  menu  med  
tilhørende  vine  til  os.  

21. marts
 kl. 17.00-20.30

Traktørstedet  
Ludvigslyst

BUSINESS-DATING
- i  selskab  med  Cold  Hand  Winery



Det  får  du: 

Historien  om  start-up’en  der  tog  kampen  op  
mod  kæmpen  
Workshop  om  salg  og  drift  

Da  Morten  Larsen  i  2011  startede Hungry.dk, 
var  han  den  irriterende  lillebror  på  takeaway-  
markedet,  der  havde  en  drøm  om,  at  det  skulle  
være  en  bedre  oplevelse  at  bestille  mad.  Han  selv  
var  afhopper  fra Justeat.dk og  havde  erfaringerne  
og  en  masse  idéer  til,  hvordan  det  hele  kunne  
gøres  meget  bedre.  I  dag  har  de  mere  end  4.000  
restauranter  tilknyttet.  

Ud over  at  være  stifter  og  ejer  af Hungry.dk, der  i  
dag  har  aktiviteter  i  Danmark,  Holland  og  Irland,  
har  Morten  Larsen  været  med  til  at  opbygge   
internetgiganter  som dba.dk og  Bilbasen  samt  
siddet  i  direktørstolen  hos  Just-Eat  og  modeportalen  
MIINTO.  

-

-

14. maj
 kl. 7.30-10.30

Neder Kjærsholm 
Hovedgård

SALG
WORKSHOP 
Morten Larsen



Prag  er  hovedstad  og  den  største  by  i  Tjekkiet  
med  omkring  1,2  mio.  indbyggere.  Den  centrale  
beliggenhed  i  Europa  gjorde  tidligt  byen  til  et  
knudepunkt  for  handel  og  kultur.  

Vi lover at diske op med et både stærkt og relevant   
erhvervsprogram  med  virksomhedsbesøg  og   
inspirerende  indlæg  fra  stærke  erhvervsprofiler.   

PRAG
- med fokus på Østeuropa

Udlandsrejse

5.-7. september

Prag
Tjekkiet



Det får du med hjem:

Kom helt tæt på erhvervslederen og 
iværksætteren Lars Larsen
Fremtiden for JYSK

 
JYSK er fortællingen om at turde tage chancer og at 
tænke stort. Vi får den personlige historie om hele 
eventyret fra Lars Larsen, og så skal vi finde ud af, 
hvad han drømmer om på JYSK-madrassen i dag.
 
Lars Larsen er i vante omgivelser i butikken på  
Nørrevænget i Silkeborg.  Det er her hans kone,  
Kristine Brunsborg, trods sine 69 år stadig arbejder 
som butiksassistent, som hun har gjort i årevis.

-

-

FREMTIDEN
FOR JYSK 
Lars Larsen

November

JYSK-butikken 
Nørrevænget, Silkeborg



Styrk forretningen med andre ledere

ErhvervSilkeborg Business er et netværk for 
virksomhedsejere og -ledere i hele Silkeborg 
Kommune.
 
I Business får du 5 arrangementer årligt.  
Møderne skal inspirere og give faglig viden 
om ledelse og sætte rammerne for, at vi taler  
sammen og lærer hinanden at kende.
 
Vi skal give jer oplevelser, I ikke kan få  
andre steder. Det gælder ikke mindst på den  
årlige erhvervstur. Programmet er en blanding  
mellem virksomhedsbesøg, inspirerende  
historier fra erhvervsfolk og ledere og alt det, 
som I selv skaber.

Business går aldrig på kompromis med  
kvaliteten, men prøver gerne nye formater:  
Politisk debat, virksomhedsbesøg eller et  
professionelt faciliteret netværksmøde – 
mulighederne er mange.
Kulisserne skifter: Vi har været i kirke, helt ude 
i skoven og besøgt de Konservatives højborg  
Carlton Club i London. Rammerne skal begejstre 
og bringe os tættere på hinanden.
 
For det er det, vi skal. Møde hinanden. Opbygge 
relationer. Styrke forretningen – sammen.
 
Prisen for et medlemskab i 2019 er 19.750 kr. 
+ moms.



Sponsor

Find mere information på
www.ErhvervSilkeborg.dk

Medlemskab
Peter Fabricius

+45 4119 5955 
pf@erhvervsilkeborg.dk

Møder og praktik
Lissi Schulz

+45 2027 2809 
ls@erhvervsilkeborg.dk

Erhvervsrejsen
Lone Hübertz Pein

+45 6017 8267 
lp@erhvervsilkeborg.dk

Direktør
Torben Vilsgaard

+45 2926 0000 
tv@erhvervsilkeborg.dk


