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Neste Bli Proff
25. januar

Balansekunsten – Børs og Katedral
Årets første Bli Proff har Balansekunsten som tema. Å drive business og samtidig
«romme hele livet» er til tider utfordrende. Vi starter møtet med deilig varm suppe og
litt kultur attåt!
Dette vil du få og lære mer om:
•
•
•
•
•
•

De viktigste fem tips til småbedrifter om å drive en virksomhet med profitt og
samtidig leve opp til utfordringer i markedet
Verdibasert business
Hva er vi opptatt av når «livet blir satt på pause»?
Hvor mye skal vi by på oss selv når ikke alt går på skinner, hvor autentiske skal vi
være?
Hvor henter vi kreftene fra?
Hvordan møter vi hverandre?

Innledere er Torger Reve, økonomiprofessor ved Handelshøyskolen BI og Sunniva
Johnsen Fisknes, sykehusprest på Bærum. Det blir lagt opp til dialog og nettverking.
De to neste Bli proff. 27.februar: Sosial business. Tiden og fremtidens forretnigsmodell
har trippel bunnlinje. 20.mars: “Pitch og prepptalk” Gjennomslagskraft i små og store
presentasjoner.
Se videoklipp her: https://www.facebook.com/kvinneribusiness/

Torsdag 25. januar kl. 17.30 - 21, Scandic Fornebu

Pris: 175 kr for medlemmer og 475 kr for ikke-medlemmer. Ta gjerne med en venn!
Gratis parkering på Fornebu S.Påmelding innen 23/1 på www.kvinneribusiness.no/aktiviteter/
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Bli Proff-komiteen 2018
Vi har gleden av å fortelle at dyktige og
inspirerende Gro Mikkelsen blir med videre
i Bli Proff-komiteen, selvfølgelig fri til å bli
så lenge hun har lyst. Det er godt med den
gode og lange erfaringen til Gro. Velkommen
som ny, Margrethe Otto Skar! Gled dere til å
bli bedre kjent med Margrethe – den kloke
«økonomiforenkleren» - med stort hjerte og
nettverk.

•

Margrethe, Vigdis og Gro

Ta kontakt med Vigdis Jordal på vigdis@
hjertebank.com om du har lyst å være med,
om du har tips til tema, innledere eller vil dele
av din kunnskap på et arrangement.

Margrethe Otto Skar har en bachelor i markedskommunikasjon og har jobbet som
prosjektleder og leder av mindre bedrifter. Hun har siden 2006 jobbet med å utvikle
gründere, samt innhenting av kapital. Fra 2006 til 2012 arrangerte hun Norges største
venturekonferanse, Norwegian Investement Forum (nå DNB NXT). Margrethe driver
sitt eget firma hvor hun hjelper folk med å få kontroll på sin privatøkonomi, samt at hun
er partner i Gründerøkonomi, et online bibliotek for folk som ønsker å føre sitt eget
regnskap trygt, riktig og enkelt. De siste tre årene har hun vært med å arrangere Female
Business Innovation Conference. Margrethe er også veldig glad i å stå på ski. Hun er gift
med Trygve, og har tre barn og en bonusdatter.
Gro Mikkelsen har jobbet som selvstendig næringsdrivende i sitt firma Nytt Image siden
2008. I 2009 startet hun et samarbeide med Norges største private skole og utviklet et
studium for stylister, og har siden da uteksaminert 100 vis av unge stylisttalenter. Som
imagecoach hjelper hun kvinner og menn til å fremstå stilsikker i alle situasjoner. Det
å hjelpe deg å endre selvfølelsen til å bli et verktøy du kan bruke til din suksess, gjør
arbeidsdagen hennes til en stor glede! Gros mantra er – «Riktig stil tar deg dit du vil.
Hvor vil du?”
Vigdis Jordal er foredragsholder, konferansier og skribent. Hun er kjent for å nå
hjertene til folk med en formidling som bidrar til å styrke energien og engasjementet i
møte mellom mennesker. Hun skriver poetisk og har gitt ut boka «Luft og kjærlighet
– historier fra Fornebu flyplass». I tillegg er hun livsnyter,«ekte globetrotter», maratonløper og filantrop. Vigdis har bakgrunn som farmasøyt og markedssjef med erfaring fra
sykehussapotek i Israel og jobb i legemiddelindustrien i USA. Vigdis bor i Bærum, gift
med Trond og har tre sønner og hund. www.hjertebank.com
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Bli Større-programmet er i gang
Nytt Bli Større-program er i gang. Første samling er gjennomført og bedriftseierne som
deltar har satt sine vekstmål for 2018. I tillegg har hver og en satt seg noen hårete
mer langsiktige mål. Nå er det fokus på vekst gjennom hele programmet – helt frem til
oktober.
15.01.18 - Bli Større -Vekstkalibrering
12.03.18 - Bli Større -Ringer i vann I
20.04.18 - Bli Større -Blå Sirkusstrategi I

15.01.18 - Bli Større -Vekstkalibrering
12.03.18 - Bli Større -Ringer i vann I
20.04.18 - Bli Større -Blå Sirkusstrategi I

Årsmøte – hold av datoen
Årsmøtet i Kvinner i Business holdes
på Scandic, Fornebu
Tirsdag 24. april kl. 19.00
Sett datoen i kalenderen allerede nå,
så sees vi.
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Nytt år og nye businessmuligheter med Core Business Forum
Core Business Forum gir ny motivasjon og ny inspirasjon til å ta fatt på et nytt
år. «Stå-på kvinnene» i CBF er allerede i gang med å fylle 2018 med businessmuligheter på sine første møter både i Asker og Bærum. Det er plass til noen få
til i gruppene.
På Pizzastua i Asker var det entusiastiske planer for det nye året som fløt over bordet
sammen med nystekt pizza. På årets første møte i Core Business Forum 1 ønsket flere
av medlemmene tilbakemeldinger fra de andre medlemmene i gruppa på sine planer for
2018. Hvor bør jeg markedsføre denne nye tjenesten? Hva bør jeg legge vekt på? Er det
noen som kjenner sjefen i TUI Reisebyrå? Eller kanskje partneren deres kjenner han?
Nettverket for businessmuligheter er større enn man først tenker.
Som medlem i CBF får du fire og et halv minutt til disposisjon på hvert møte. Da kan du
øve deg på din salgspitch og legge frem ditt søk etter en person som er viktig for din
business, eller hva du ønsker hjelp til. Da er alle de andre medlemmene kun konsentrert
om å komme med innspill og ideer til kun deg. I Core Business Forum lever vi opp til
Kvinner i Business sin filosofi: Å yte for å nyte.
Et av medlemmene får også holde en lengre presentasjon av sitt firma på hvert møte.
Denne tirsdags formiddagen var det Heidi Huse Myrmo som presenterte Bryllupshjelperen. Et digitalt nettsted hvor du lett og enkelt kan planlegge ditt bryllup, og få
tilgang til de varene og tjenestene du ville måtte trenge.
“Å være med i CBF gir meg verdi på mange måter, men spesielt for å gi mer business”,
sier Bodil Hasselknippe. Men vi har det også så hyggelig og det gir en herlig følelse at
du i gruppa har en skikkelig heiagjeng.
Det er noen ledige plasser igjen i CBF. Enten på Pizzastua i Asker på den andre
tirsdagen i hver måned eller på Filmparken i Bærum den tredje mandagen i måneden. Begge møtene starter kl. 11.30. De som blir valgt inn til å være med i gruppa kan
ikke være i direkte konkurranse med andre medlemmer i gruppa. Alle må ha sitt ekspertområde. Dersom det blir stor nok pågang er det mulighet for å starte opp flere
grupper.
Er du interessert i å være med i en gruppe, så ta kontakt med Ingrid Braate Prillard i
Klokt Sagt, ingrid@kloktsagt.no
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KiB UNG våren 2018 – et program for deg under 35 år
Datoer for møter våren 2018: 30. januar, 13. mars, 17. april og 29. mai

30. januar: Fra hjemmekontor til 60 millioner
Marianne Willumsen Nustad er gründeren som startet i
det små og som nå har en bedrift som omsetter for ca.
60 millioner. Det mest kjente produktet er Pukka te som
nå selges i rundt 400 butikker i Norge. Andre kjente
merker er Rosebud og Eos.
Hun mener selv at suksessoppskriften er en miks av teft,
stahet og grunnleggende kunnskaper. Vi vil få høre mer
om denne spennende reisen fra oppstart til i dag.

13. mars: Når timing er viktig
I 2014 startet Silje Lyngstad Noreng (30) opp sin første
brynsalong. Hun hadde bodd en stund i Australia og
ønsket å starte noe nytt. I dag har hun 4 salonger under
navnet Brow Rehab.
Silje vil fortelle oss om oppstarten, timingen og hvilke
viktige veivalg hun har tatt underveis.

Nytt møtested
Møtene våre vil bli holdt på PierX på Aker Brygge. PierX er et samarbeidsprosjekt hvor
gründere og investorer og frilansere har felles møte- og kontorlokaler.

Tilbud alle nye medlemmer: 1.000 kr
KiB UNG-program vår og høst – 8 treff inkl. lett servering + uformelle samlinger.
Ordinærpris for medlemskap: 1.350 kr
Meld deg inn her eller VIPPS 1000 kr til 90214.
Programleder: Heidi Brandt, brandthei@yahoo.no
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AKTIVITETSKALENDER 2018
25.01.18
Balansekunsten – Børs og Katedral
		med professor Torger Reve, Handelshøgskolen BI og 		
		
sjukehusprest i Bærum, Sunniva Johnsen Fisknes.
		Kl. 17.30, Scandic Fornebu
KiB UNG: Fra hjemmekontor til 60 millioner
		Marianne Willumsen Nustad, gründeren bak bl.a. Pukka te
		
som nå selges i rundt 400 butikker i Norge.		
		
Kl. 18.00, PierX på Aker Brygge
30.01.18

27.02.18
Bli Proff: Sosial Business
		Tidens og framtiden forretningmodell har trippel
		bunnlinje.
		Kl. 17.30, mer informasjon kommer
13.03.18
KiB UNG: Når timing er viktig
		I 2014 startet Silje Lyngstad Noreng (30) opp sin første
		
brynsalong. I dag har hun 4 Brow Rehab-salonger.
		
Kl. 18.00, PierX på Aker Brygge
20.03.18
Bli Proff: Pitch og Prepptalk
		Gjennomslagskraft i små og store presentasjoner.
		
Kl. 17.30, mer informasjon kommer

24.04.18
		
		

Bærum Næringsråd

Årsmøte i Kvinner i Business
Kl. 19.00, Scandic Fornebu
Mer informasjon kommer.

www.bn.no

25. januar		

Frokostmøte med Brækhus om juss rundt digitalisering

7. & 14. februar

Lederprogram i regi av Strategic Consulting Group

8. mars 		

Frokostmøte om lønnsom rekruttering og verdifulle ansatte

21. mars		

Årsmøte Bærum Næringsråd

Som medlemmer i KiB er du kollektivt medlem i Bærum Næringsråd og Asker Næringsråd.
Ingen publiserte aktiviter fra Asker Næringsråd per i dag. askern.no
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Aktiviteter i regi av Etablerertjenesten 1. kvartal 2018
JANUAR
Grunnkurs i etablering
25.01.18, kl. 12 - 15 på AskersHus ved Asker Næringsråd
Temakurs: Forretningsplanen
25.01.18, kl. 17 - 20 på AskersHus ved Asker Næringsråd

FEBRUAR
Grunnkurs i etablering
22.02.18, kl. 12 - 15 på Kunnskapssenteret ved Bærum Næringsråd
Temakurs: Bedriftens nettside
22.02.18, kl. 17 - 20 på Kunnskapssenteret ved Bærum Næringsråd
Gründercafé: Gründer Leigh Nichols av Modern Greens deler sine erfainger
med å starte en vellykket bedrift.
15.02.18 kl.18.00 på Musikkflekken ved Kvinner i Business
Gründercafé: Bruk av sosiale medier
28.02.18 kl.18.00 på Kafé Kvist ved Kvinner i Business

MARS
Grunnkurs i etablering
08.03.18, kl. 12 - 15 på AskersHus ved Asker Næringsråd
Gründercafé: Møt Årets Gründer i Asker og Bærum
29.03.18 kl.18.00 på Kafé Kvist ved Kvinner i Business
Se www.etablerer-akershus.no for oppdatert program.
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