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Neste Bli Proff
30. august

Engasjerende tale og formidlingens magi
Ønsker du å bli en levende formidler som presenterer ditt budskap med glød og
begeistring? Da kan historiefortelling bli et viktig verktøy for deg!
Dette sitter du igjen med etter denne kvelden:
•
•
•
•
•
•

Kunnskap om hvordan inspirere og motivere gjennom historiefortelling
Verktøy til å utarbeide og bruke fortellinger som formidlingsform
Ferdigheter i å bruke fortellerteknikker i presentasjoner
Større trygghet i å fortelle muntlige historier
Hvordan historiefortelling kan brukes i din business
Hvordan få fram hvilke historier du har å tilby om din bedrift som kan skape engasjement og begeistring

Foredragsholder er Hilde Johanne Aafoss. Den eneste her til lands som arbeider som
psykolog og profesjonell historieforteller! Det vil også bli smakebiter av formidlingens
magi med vår egen Vigdis Jordal. Og det blir enkel servering.
Les mer om arrangementet på våre nettsider.
Bli Proff-arrangementene holdes i kurslokalet InspoStudio i det gamle hovedkontoret
på Hamang papirfabrikk i Sandvika, en bygningsmasse med lang fartstid og historie.
Lokalet er nyoppusset og utstyrt med moderne møteteknisk utstyr og sentralt beliggende
i forhold til bil, buss og tog. Parkering er i parkeringshuset ved Sandvika videregående
skole.
Vi håper på stor oppslutning om Bli Proff-programmet. Kom gjerne på innspill og forslag.

Torsdag 30. august kl. 17.30 - 21, InspoStudio, Sandvika
Pris: 175 kr for medlemmer, 475 kr for ikke-medlemmer. Ta med en gjest til medlemspris!
Vipps betaling = påmelding innen 29/8 på www.kvinneribusiness.no/aktiviteter/
www.kvinneribusiness.no

AKTIVITETSKALENDER 2018
30.08.18
Bli Proff: Engasjerende tale og formidlingens magi
		ved Hilde Johanne Aafoss og Vigdis Jordal.
		
17.30 - 21, Inspo Studio, Sandvika

27.09.18
		
		

		
		

Bli Proff: Engler som investorer og engler som
medmennesker
ved blant annet Jonas Tesfu (www.jonastesfu.com)
17.30 - 21, InspoStudio, Sandvika

22.11.18
		
		

Bli Proff: Workshop, Building your brand
Ved bl.a.Raja Skoglund (www.grundr.com)
17.30 - 21, InspoStudio, Sandvika

13.12.18
		
		

Bli Proff: Lucia julefest med «gudinner og helgener»
Hold av datoen, mer informasjon kommer
17.30 - 21, InspoStudio, Sandvika

18.10.18

Asker Næringsråd
30.10.18

www.askern.no

Næringslivets dag 2018 - Sekkefabrikken kulturhus Slemmestad

Bærum Næringsråd
05.09.18
11.10.18

Bli Proff: Strategi i forretning og styrke i livet
ved Strategic Consulning Group (www.scgroup.no/Innsikt)
og Annie Manshaus Lingjerde (www.annieone.no)
17.30 - 21, InspoStudio, Sandvika

www.bn.no

Næringslivsfrokost med tema: “Slik drifter og utvikler du selskapet ditt.”
Næringslivsdagen 2018

NB! Som medlem i KiB er du kollektivt medlem i Bærum Næringsråd og Asker Næringsråd.

www.kvinneribusiness.no

Møtedatoer for KiB UNG høsten 2018
25. sept.: Tiril Lunde Refsum, eier og daglig leder OSLO RAW
Tiril startet OSLO RAW hjemme da det begynte som en lidenskapelig hobby i 2014 som raskt ble til en bedrift med 20 ansatte
i 2017. Hun åpnet sin første kafé november 2016 og hennes
andre i mai 2018. I mars 2018 lanserte hun sin første kokebok,
RÅGODT, hos Gyldendal utgiverselskap. Rågodt gikk raskt inn i
bestselgerlister over hele Norge og er fortsatt rangert som en av
de best solgte bøkene i 2018. Tiril er utdannet råmatskokk og har
over 5 års erfaring med levende mat og gir workshops over hele
Skandinavia. Hun sier at helse og næringsliv har mye å gjøre med
glede og ta vare på oss selv.

16. oktober: Maria Aas-Eng, CEO, Red Media
I år ble Maria Aas-Eng kåret til årets leder i Mediabemannings
bransjerapport. Hun er i dag CEO i Red Media og har hatt en
imponerende karriere fra selskaper som Biljettakuten til Ebookers,
via byråene MindShare, Dinamo, Outrider og PHD. Maria startet
som administrerende direktør i RED Media i januar 2015 og blev
i august 2018 konsernsjef for hele RED (RED Media, RED Tactic,
RED Performance, RED Storyline og RED Activation), nylig ble
RED oppkjøpt av Dentsu Aegis. Maria vil fortelle oss om reisen og
veivalgene hun har tatt underveis i en spennende karriere.

20. nov: Bente Kvam Kristoffersen, Daglig leder, Trigger Oslo
I 2015 ble Trigger kåret til verdens beste kreative PR-byrå
under Global SABRE Awards i Miami, som er den største og mest
prestisjetunge PR-prisen i verden. Bente Kvam Kristoffersen
er daglig leder i Trigger og har jobbet med mange spennende
kunder. Hun vil fortelle litt om hva som kreves i den type stilling hun har, litt om hvordan hun jobber i forhold til kampanjer og
kunder og presentere caset Visit Oslo.

Alle møter holdes på PierX, Aker Brygge kl. 18.00. Mer info om uke 47 kommer.
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