
Invitation til Henley MBA round table - gratis at 
deltage

MBA ROUND TABLE (NETVÆRKSGRUPPE)
Hver gruppe vil bestå af omkring 20 personer samt en formand, som 
mødes minimum tre gange om året.

Det er være gratis at deltage, dog kan eventuelle ekstraudgifter 
forekomme efter aftale.

Det forventes, at møderne skiftevis afvikles på deltagernes arbejdsplads, 
og i et samarbejde mellem formanden og gruppen skal medlemmerne 
selv levere forslag til emner, som man ønsker diskuteret i gruppen. Det 
kan for eksempel være faglige eller personlige forretningsmæssige ud-
fordringer, markedsmekanismer og deres indflydelse eller gæstetalere til 
inspirationsoplæg.

Disse oplæg skal præsenteres og forberedes af medlemmet selv og det 
forventes at alle medlemmer deltager i diskussionerne.

TRE GANGE OM ÅRET
Grupperne mødes første gang ultimo februar 2011 (og der vil være 
mødepligt til arrangement), anden gang juni 2011 samt tredje gang 
oktober 2011. Nærmere information følger fra de respektive formænd.

Så snart vi har modtaget tilmeldingerne, bliver grupperne fordelt efter 
ens foretrukne geografiske placering i et udbytterigt mix af profiler og 
erfaringer. 

DEL DINE ERFARINGER MED LIGESINDEDE OG FÅ ET 
ENDNU STÆRKERE HENLEY NETVÆRK
Vi vil hermed gerne invitere dig til at være medlem af det nyetablerede 
Henley MBA Round Table, hvor du har muligheden for at diskutere for-
retningsmæssige udfordringer og udveksle erfaring i al fortrolighed, i 
hvert sit netværk / Round Table.

Formålet er, kort sagt, at lære det, man muligvis ikke kan læse sig til og at 
udvide og bruge sit netværk mere konstruktivt.

SPØRGSMÅL
Kontakt endelig os endelig, såfremt at du har spørsgmål.

Formålet med Henley MBA round table er at skabe et fortroligt forum for 
Henley Alumni til at diskutere faglige- og personlige udfordringer

• 3 November
• 9:00-12:30
• Verizon Business 

Armégatan 38 
SE-171 04 Solna 

DATE, TIME & PLACE

HOSTED BY

TILMELDING

WHO SHOULD ATTEND

Deltagelse i Henley MBA round table er gra-
tis, men du skal udfylde en formular for at 
komme med. Klik på nedenstående link for 
at tilmelde dig. Ønsker du at være formand, 
bedes du angive dette i tilmeldingsformu-
laren. 

Deadline for tilmelding er: 15. november.

Formål

!
SIGN UP HERE: 
www.henleymbaroundtable.com

Henley MBA round table

http://FreeOnlineSurveys.com/rendersurvey.asp?sid=4c8tikmqtpbnco0828690

