MORGENMØDE MED POWER OG PERSONLIG BRANDING / 20. SEPTEMBER

KVINDER PÅ PODIET
Deltag i WOW netværket og få værktøjerne mod toppen i din egen
karriere og blive klogere på, hvordan det kan komme til at ske –
både på jobbet og i privatlivet.
Mød nogle stærke kvinder, der med strategi, målrettethed og mod
har boostet deres egen karriere. Kvinderne har en ting til fælles – de
er modige, plejer deres netværk og er ikke bange for at tænke nyt.
Du får øvelserne til at komme på ”dit podie” og samtidig blive en del
af et nyt stærkt netværk. WOW - arrangementet udfordrer dig og
stiller skarpt på hvordan kvinder arbejder når de har sat sig et mål.

MORGENMØDE HOS HORTEN, TUBORG HAVN
TORSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2018 KL. 0830 – 1100,
HOS HORTEN ADVOKATER, TUBORG HAVN.
Program:

COPENHAGEN WOW SAILING EVENT
0800 – 0830
0830 – 0850

Arrangementet er et morgenmøde hos HORTEN advokater i Tuborg
Havn, hvor dedikerede talere giver dig noget med hjem – som leder,
karrieremor, sportsudøver eller som kommende bestyrelsesmedlem.

0850 – 1030

Dagene efter morgenmødet inviteres du med det første internationale COPENHAGEN WOW SAILING EVENT // kvindestævne ved Amager Strandpark. Du kan opleve det bedste sejlsporten kan tilbyde og
møde andre netværkere.

0945 – 1000
1030 – 1050

PRISEN FOR AT DELTAGE ER 299 KR.

1050 – 1100

TILMELDING SKER VED AT TRYKKE HER.

Anden halvdel af dette WOW arrangement er henlagt til en oplevelse på vandet – sammen med resten af netværket og superkvinderne, sejles der i weekenden to dage, hvor du og din familie
inviteres med.

Ankomst, morgenkaffe og registrering
Velkomst v. Advokat og partner Line Markert,
advokat, sejler, familiemor og formand for 		
Dansk Sejlunion. Line lærer dig om at navigere
strategisk i mellem familieliv og topkarriere
Værktøjer til at have modet, og samtidig
hvornår og hvordan du kan re-brande dig selv
v. Karina Boldsen, Indehaver af Karina+,
bestyrelsesmedlem, iværksætter og leder af
flere netværk
Kaffe, juice og NETWORKING
Hvordan kommer man på podiet, og hvilke 		
værktøjer kan man bruge fra en OL-karriere i 		
sin hverdag? v. Henriette Koch, Associate
Manager hos Novo Nordisk
Intro til weekendens WOW sejladsevent ved
Amager Strandpark

Program:
Lørdag den 22. og søndag den 23. september fra kl. 1000-1800.
Sundby Sejlforening, ved Amager Strandpark, 2300 København S
Program lørdag:
1000 – 1800 18 WOW kvindehold fra hele Europa sejler
indledende sejladser i J/70
1400 – 1500 VIP sejlads med netværket og partnere
1500 – 18.00 Middag – beachparty
Program / søndag:
1000 – 1600 18 WOW kvindehold fra hele Europa sejler
afgørende sejladser i J/70
1200 – 1600 Udstilling fra partnere + VIP sejlads
1600		
Præmieuddeling og networking

Bag arrangementet står Horten Advokater, Karina +, Mercedes-Benz CPH og sejlsportsnetværket WOW, Women On Water der er etableret af Sejlsportsligaen.

