
BYG STÆRKE 
RELATIONER
Kom til Syddanmarks største erhvervsnetværksmesse og mød
250 deltagere og gæster fra virksomheder i regionen.

På VB netværksmesse kan du præsentere din virksomhed for 
nye kunder og styrke relationerne til eksisterende kunder. Vi 
gentager successen, hvor du kan booke 10 minutters 
one-to-one businessmøder og skabe kontakt til og opbygge 
relationer med nye kunder og samarbejdspartnere.

Vi glæder os til at møde dig
Vejle Boldklub

Find praktisk info og tilmeld dig på www.vejle-boldklub.dk/tilmelding   |   Seneste frist for tilmelding er mandag 10. november

GÅ IKKE GLIP AF…
Onsdag 19. november kan du 
møde 250 deltagere til VB 
Netværksmesse i VINGSTED 
hotel & konferencecenter.



PROGRAM

TILMELD DIG OG DIN VIRKSOMHED

Kl. 7.15 

Kl. 7.45 

Kl. 8.00

Kl. 8.20

Kl. 8.30

Kl. 9.15

Kl. 10.00

Kl. 12.30

Kl. 13.00

Kl. 13.30

Kl. 13.45

Dørene åbnes for udstillere - standene gøres klar

Udstillernes egne tilbud og produkter i en goodie bag til udstillerne

Morgenmad

Velkomst

”Undgå at blive skudt”, Anne Mette Hede Jensen – kendt fra TV2 programmet Silas´ opgør

Messen åbner

One-til-one møder 3x10 min

Auktion over produkter fra udstillerne

Netværksfrokost 

Indlæg fra VB

Afslutning og nedtagning af standene

Du kan tilmelde dig på www.vejle-boldklub.dk/tilmelding frem til mandag 
10. november. Se praktisk info på www.vejle-boldklub.dk/info

Har du spørgsmål, kan du kontakte Carsten Andersen, ca@vejle-boldklub.dk, 
40 86 44 48 og Helle Thychosen, hth@vejle-boldklub.dk, 22 14 75 06

TAG GÆSTER MED OG BLIV BELØNNET

Er du den udstiller, der har flest gæster med, vinder du et skyboks 
arrangement for 12 personer til en værdi af 15.000 kroner. 3 
medbragte gæster udløser 4 billetter til Lalandia, og 5 medbragte 
gæster udløser en fantastisk aften på Casino Munkebjerg for 4 
personer. 

DELTAGERKONDITIONER
VB Erhvervsklub medlemmer: Kan deltage 
gratis med eller uden stand
VB Business medlemmer:  Kr. 500 
evt. tilkøb af stand til  kr. 2000
Gæster:    Kr. 500

Bemærk indgås der aftale omkring 
erhvervsklubmedlemsskab fratrækkes 
deltagergebyret i aftalen
No show gebyr:   Kr. 500


