
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SIF – Business Unusual 

BYENS NYE NETVÆRK - et erhvervsnetværk for partnere i Silkeborg IF med fodbold som fælles passion, men 

med meget andet at mødes om.  

 Et anderledes erhvervsnetværk, hvor omdrejningspunktet er fællesskab før forretning 

 Et netværk med troen på, at langvarige relationer er det bedste afsæt for business 

 Et sted hvor vi ikke udveksler visitkort, men derimod erfaringer, meninger og holdninger 

 Et uformelt, men seriøst netværk, hvor man lærer hinanden at kende som mennesker og ikke som 

logo’er 

 Et forum hvor der er plads til både dig med pressede bukser og dig i Sneakers 

 Et personligt netværk med dynamisk struktur 

10 ÅRLIGE NETVÆRKSMØDER 

6 morgenmøder og 4 fyraftensmøder – se arrangementer og datoer på bagsiden.  

Morgenmøderne starter løst kl. 7:45 med rundstykker, kaffe og småsnak – kl. 8:00 starter det officielle program 

Fyraftensmøderne har variabel start afhængigt af arrangementet. Tidspunkt tilgår snarest.  

LOCATIONS: ”Out-of-home” – altså forskellige destinationer og virksomhedsbesøg i Silkeborg. 

FORPLEJNING til alle møder 

FACILITATOR: Majbritt Mikkelsen, indehaver af erhvervsnetværket ”Stol på mennesker” i Silkeborg  

PRIS PR. ÅR: 5.900 kr. + moms  

TILMELDING: Mette Dannemand, Silkeborg IF, md@silkeborgif.com - 2810 1463  

  Majbritt Mikkelsen, Stol På Mennesker, hej@majbrittmikkelsen.dk – 2145 1510 

 

 

 

 

 

mailto:md@silkeborgif.com
mailto:hej@majbrittmikkelsen.dk


 

Datoer 1. halvår 2020 

Du kan blandt andet glæde dig til:  

 Partybus og guided byrundtur med Steen Vindum 

 Brian Lykke ”på det store lærred” i Bio Silkeborg 

 Cocktail-kursus, Baren Hotel Radisson Blu, Silkeborg 

 Underground og TV-studiet, Jyske Bank, Silkeborg  

 JYSK park, håndbajer, straffespark og taktikmøde v. cheftræner, 1. holdets omklædningsrum  

 Sejltur med Hjejlen 

 Indlæg om værdibaseret ledelse og bestyrelsesarbejde i moderne  

virksomheder, Dansand, Poul Konrad Beck 

 Fra mejerist til bygherre, René Birch, Birch Ejendomme 

 Tower-Suiten/Brudesuiten, Hotel Radisson Blu, Silkeborg  

 Den store bagedyst m. Rosa 

 Quiz og fodboldquiz m. kendis, holdquiz med præmier  

 Silkeborg Ry Golfklub  

 JYSK Park, Walk & Talk  

 Fredagsbar 
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