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Merkevarebygging
Det enkle er ofte det beste - en workshop om
merkevarebygging» ved Laila Sønstevold.
Laila ha bl.a. vært markedsdirektør i REMA
1000. I denne workshopen vil Laila forklare
hvordan de levde ut REMA 1000 som en merkevare i hele bedriften og på den måten forsterket
konseptet hver dag. I tillegg vil du få noen øvelser i forhold til å utvikle din egen merkevarer.
For informasjon og påmelding se våre nettsider.

Første gang i år
Kvinner i Business bidro til årets TV-aksjon med
representantene Charlotte Ehde-Eliassen, Toril
Flåskjer, Bodil Hasselknippe og Rikke Dørum
Schönborn. For første gang ble det arrangert et
ringepanel som ringte næringslivet i Asker og
Bærum for å samle inn penger til årets tv-aksjon
som går til Nasjonalforeningen for folkehelsen
sitt arbeid med demens. Panelet i Asker fikk inn
over 250.000 kr i løpet av noen få timer! Og over
400.000 kr i Bærum!
Følg innsamlingen på www.giverstafetten.no.

Rikke D. Schönborn og Bodil Hasselknippe

Vervekonkurranse - VINN VINN

Snart er det JUL!

Vi ønsker flere medlemmer, og kjører derfor i gang en
vervekonkurranse.
• Den som verver flest innen 1. desember får gratis
medlemskap i 2014
• De som melder seg inn får GRATIS medlemskap ut
året! De betaler kun for 2014.

Og det betyr at det går fort til årets
hyggelige julelunsj 6. desember.
Meld deg på allerede nå.
Godt med alt som
er gjort!
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Medlemsundersøkelsen
Tusen takk til alle som svarte på medlemsundersøkelsen! 69 medlemmer tok seg tid til å svare. Det
er ca. 35% av medlemmene, og det er vi godt fornøyd med. Her følger noen korte hovedtrekk fra
medlemsundersøkelsen:
•

Medlemmene er svært fornøyd med medlemskapet sitt.

•

De er medlemmer for å få forretningsnettverk, sparringspartnere og noen å diskutere med samt
en sosial arena med mingling og nettverk.

•

Medlemmene har fått utvidet nettverk, utvikling og kunnskap gjennom møter og programmer.

•

De temaene flest er interessert i er; markedsføring, selvutvikling og erfaringshistorier.

•

Flere ønsker lunsjmøter, men majoriteten ønsker aktiviteter på kveldene.

•

De fleste har hørt om programmene og mange har også deltatt. Allikevel ser det ut til at mange
ikke har tilstrekkelig kunnskap til å vite hva de kan bety for dem (når vi ser bort fra Bli Proff).

•

Hjemmesiden vår og facebook-siden brukes ikke aktivt av mange, men fungerer som et oppslagsverk for aktiviteter.

På bakgrunn av dette har styret besluttet at vi skal prøve ut lunsjmøter. En egen gruppe er engasjert
for å arrangere disse.
Behov i forhold til temaer er kommunisert til de ansvarlige for Bli Proff og Bli Større, samt den nye
lunsjmøte-komiteen.
På julelunsjen settes det fokus på mingling og på å bli kjent. Det bør også være en fast del av alle
møter.
For å skape mer aktivitet på facebook-siden vår, og for knytte til oss nye medlemmer søkes disse
opp og får en forespørsel om “likes” og venneforespørsel. Alle medlemmer oppfordres til å legge ut
sine tilbud til andre medlemmer her.

KVINNER

BUSINESS

fokusmarketing.no

Det er behov for mer informasjon om programmene. Tilgjengelige arenaer vil benyttes til dette, og
det vil bli invitert til et informasjonsmøte om programmene. Nye medlemmer inviteres til informasjonsmøte om Kvinner i Business og våre vekstprogrammer.
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Når ingenting er sikkert, er alt mulig
Aleksandra Fajfer Eriksen tar oss med på sin
fysiske og mentale reise fra Polen til Norge. Hun forteller om hvordan reisen ble til, og om hennes personlige
endringsprosess der hun gikk fra å være en sosial og
politisk rebell til å bli leder for eget selskap i 2004.
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Erfaringshistorie

med Aleksandra F. Eriksen
14. november kl. 18-21
Thon Hotel Oslofjord, Sandvika
100 kr for medlemmer

Vi inviterer deg til å høre hvordan hun fikk ideen til
selskapet; og hvordan det har utviklet seg både juridisk og organisatorisk frem til i dag. Polish Connection
er et autorisert regnskapskontor og tilbyr oppfølging
av utenlandske bedrifter i Norge. Firmaet bidrar med
etablering, regnskap, og rådgivning; ikke minst ift.
kulturforskjeller mellom landene.
Polish Connection har i dag over 10 mill. i
omsetning, 22 ansatte og tre kontorer i to land.
Bli med og hør Aleksandras imponerende historie fra
hun var en beskjeden og usikker ungdom til den hun
er i dag!

Hold av disse datoene!
1. og 22. november blir det

NYHET

lunsjmøter med spennende foredragsholdere.

Hold av lunsjpausen disse to dagene, egen invitasjon kommer i løpet av kort tid.
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Aktivitetskalender - 2. halvår 2013
21.10.13
		
		

Workshop ved Laila Sønstevold, Vilja Utvikling
Kl. 18-21, Thon Hotell Oslofjord, Sandvika

01.11.13
		
		

NYHET! Lunsjmøte
Mer informasjon om tema, tid og sted kommer snart.
Hold av datoen.

04.11.13
		
		

Forretningsmodeller
Kommunegården, Sandvika fra kl. 17 - 20
Nærmere informasjon kommer.

08.11.13
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Merkevarebygging (Bli Proff)

Nettverksdagen 2013
Arrangeres i samarbeid med Asker Næringsråd
og Bærum Næringsråd og holdes på Scandic Asker
Kl. 07.30 - 16.00
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14.11.13
		
		

Erfaringshistorie (Bli Større) NB! Åpent for alle
med Aleksandra F. Eriksen
Kl. 18-21, Thon Hotell Oslofjord, Sandvika

20.11.13
		
		
		

Tør å ta betalt (Bli Proff)
En workshop om din innstilling til penger og verdien av det du
selger ved Monica Revill, Økonomicoachen
Kl. 18-21, Scandic Asker

22.11.13
		
		

NYHET! Lunsjmøte
Mer informasjon om tema, tid og sted kommer snart.
Hold av datoen.

12.12.13
		

Regnskap og årsoppgjør (Bli Proff)
Regnskap og årsoppgjør – spar penger ved å gjøre det riktig.

		
		

Foredrag og spørretime ved Gry Arvnes, AB Regnskap
Kl. 18-21, Thon Hotell Oslofjord, Sandvika

06.12.13
		
		

Julelunsj
I år som i fjor møtes vi til en hyggelig julelunsj på
Scandic Asker kl. 12-14
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Kjære næringssjefer!
Tusen takk for at dere gir økonomisk støtte til mentorprogrammet og tusen takk for at dere vier deres
dyrebare tid på oss! Det inspirerer i hvertfall meg!
Er det verdt satsningen, undrer du kanskje? JA!
•

Gründere jobber som kjent mange ubetale timer med produkter og tjenester vi er hellig overbevist om at våre medmennesker trenger.

•

Som alenearbeidende trenger vi profesjonelle og nøytrale samtalepartnere vi kan drøfte ting
med, både på det menneskelige og bedriftsøkonomiske plan.

•

Møtene med mentoren gir perspektiv, selvinnsikt, ”trøst og håp” og ikke minst fornyet inspirasjon
til å ta tak i de tusen ting, som vi som gründere skal håndtere i hverdagen.

•

Selv om det var dyster statistikk presentert i media nylig om gründeres overlevelsesevne, er det
viktig at dette er et reelt jobbalternativ: det passer meg som person og min livssituasjon og flere
her kan sikkert si seg enig!

Samfunnet får igjen for de penger kommunen investerer i mentorprogrammet!
Stemmer det?

JA!

På hvilken måte?

Som en fellesnevner for oss som har deltatt i år, bidrar vi alle på sett og vis til bedre folkehelse!
Grethe Fjørtoft sikrer at barn i barnehagene får sunn mat i løpet av dagen! Helena Kive sørger blant
annet for at demente får miljøet deres tilrettelagt med lys og farger hvilket gir bedre funksjonsevne
og trivsel. Kari Ulnes og Nina Zoe stimulerer til kreativitet og avkobling hhv gjennom sin kunst og
skriveutfoldelse. Selv har jeg fått etablert et UteStudio ved Østernvann, i samarbeid med Løvenskiold. Dette fungerer blant annet som et gratistilbud til brukere av Fossummarka!
Så har jeg utviklet et helt nytt og unikt produkt: en øvelsesbank som gir inspirasjon og kunnskap om
hvordan man kan trene styrke og smidighet ute i naturen på en enkel, smart og trygg måte!
Mye takket være mentorskapet ble dette heftet realisert og ikke minst ferdigstilt tidligere enn planlagt.
Konklusjonen er derfor åpenbar:
Kvinnelige gründere i Asker og Bærum trenger Mentorprogrammet og kommunene og fylkeskommunen trenger oss!
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Nettverksdagen 2013
Årets nettverksdag arrangeres på Scandic Asker fredag 8. november, og er et
samarbeid mellom Kvinner i Business, Asker Næringsråd og Bærum Næringsråd.
NETTVERKSDAGEN 2013 er tilrettelagt for deg og din virksomhet, for at du blant
annet skal få utvidet ditt nettverk, synliggjort egen virksomhet, profilert dine varer og
tjenester og få inspirasjon og innsikt.

M
de eld
g
NÅ på
!

I fjor var det over 100 bedrifter som deltok - og vi håper på minst like mange deltakere i år!
Arrangementregien er, som i 2012; utstiling/stands og nettspinning (B2B)
Mer informasjon om NETTVERKSDAGEN 2013 finner du på www.askern.no

Etablerertjenesten
Kvinner i Business drifter som dere vet Etablerertjenesten i Asker og Bærum sammen med Asker Næringsråd
og Bærum Næringsråd.
		
		
		
		
		
		
		

Gründerforum 17. oktober på Scandic Asker kl. 9 - 11
“Forhandlingsteknikk” ved Edgar Valdemanis. Edgar Valdmanis har arbeidet med salg
og markedsføring siden 1985, og har skapt gode resultater gjennom aktiv nettverksbygging,
godt forberedte forhandlinger, god bruk av presentasjoner og god kommunikasjon med publi
kum. Edgar Valdemanis holder matnyttige foredrag med konkret verktøy innenfor nettverksbygging, forhandlingsteknikk og presentasjonsteknikk. Det vil bli servert frokost.

		
		
		
		

Temamøte 12. november- Kommunegården i Sandvika kl. 17 – 20
“Hvordan lykkes med kalde samtaler og å få møter med potensielle kunder” ved
Monica Brante. Monica Brante arbeider som rådgiver, mentaltrener og executive coach.
Hun har lang erfaring i teamutvikling, salg og salgsledelse.

		
		
		
		

Temamøte 3. desember Kommunegården i Sandvika kl. 17 - 20
“Regnskapsføring, tilrettelegging av bilag og gode tips og råd til deg etablerer av ny
bedrift” ved Gry Arvnes. Hun driver firmaet Tilretteleggeren som driver med bedriftsrådgiving og regnskapsføring.

		

Påmelding til Etablerertjenesten på www.etablerer-akershus.no
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