
Afterwork  
Entreprenörsforum 

Ways to build  
a strong network
We all know that it’s not just what you know, it’s about who 
you know to advance in your career and personal life. The 
benefits of establishing a strong network for your business or 
career are seemingly endless. However, there is a right way 
and a wrong way to do it. In our first AW Entreprenörsforum 
we will discuss ways to grow your network with a good offline 
and online presence.

Join us for our monthly Entreprenörsforum where you can 
meet driven and inspiring professionals from the entrepre-
neurial community in Kronoberg. Learn and grow from the 
collective intelligence of others during our open discussions. 
Beverages, snacks and mingle will be from kl. 17.00 - kl. 
19:00, and the forum discussion will begin at kl. 17:45.

Register at videum.se/biljettkiosken by 23 November  
to attend this free event.

Sätt att bygga  
ett starkt nätverk 
Vi vet alla att det inte bara är vad du vet, det handlar om vem 
du vet för att avancera i din karriär och ditt personliga liv. 
Fördelarna med att skapa ett starkt nätverk för ditt företag 
och din karriär är oändliga. Det finns dock en rätt väg och en 
fel väg att göra det på. I vårt första AW Entreprenörsforum 
kommer vi att diskutera olika sätt att växa ditt nätverk med 
en bra offline och online närvaro.

Gå med i vårt månatliga Entreprenörsforum där du kan möta 
drivna och inspirerande proffs från entreprenörsgemenska-
pen i Kronoberg. Lär dig nya saker genom de intressanta 
samtal som uppstår när vi tillsammans deltar under våra 
öppna diskussioner. Drycker, snacks och mingel startar från 
kl. 17.00 - kl. 19:00, och forumdiskussionen börjar kl. 17:45.

Registrera dig på videum.se/biljettkiosken senast klockan 
14.00 den 23 november för att vara med på detta kostnads-
fria event.
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