
VÆR MED TIL AT NYTÆNKE BEGREBET NETVÆRK i en tid med uforudsigelig bølgegang! Mød dine 
nye netværkspartnere i Aarhus Internationale Sejlsportscenter på Aarhus Ø med Aarhusbugten som 
enestående kulisse og legeplads.
 
KONCEPTET ER ENKELT. Sailing Aarhus Navigators mødes til inspirerende, professionelt facilitere-
de morgenmøder seks gange om året med topaktuelle indlægsholdere. Dertil kommer du med bag 
kulisserne ved de helt store sejlsportsevents i Århus i eksklusivt selskab med din netværksgruppe. Alt, 
hvad der kræves er, at du er interesseret i at udvikle dit professionelle netværk.
 
DET FÅR DU:
• Seks årlige netværksmøder med indspark fra erhvervs- og eliteidrætsfolk
• VIP-arrangementer ved internationale og nationale sejlsportsevents i Aarhus
• Uventede oplevelser på vand og på land.
 
Netværksmøderne faciliteres af Susanne Hoeck, udviklingschef i Sailing Aarhus og Venue Manager 
Tokyo 2021. 
For yderligere info: sus@sailing-aarhus.dk. 

Se mere på https://www.sailing-aarhus.dk/sailing-aarhus-navigators-2/

SAILING AARHUS NAVIGATORS
Bliv en del af crewet i nyt professionelt erhvervsnetværk.

Torsdag d. 5/11-20:
kl. 08:00-10:00

Torsdag d. 3/12-20:
kl. 08:00-10:00

PROGRAM FOR 2020

Power & Profit!
Kom med bag kulisserne for megaeventet Sail GP, der kan opleves i Aarhus i 
2021. Mød den danske Sail GP-skipper Nicolai Sehested, og få indblik i strate-
gien bag vejen til sejr og de kommercielle interesser, der er en del af gamet.

Beslut og eksekvér!
Vi har inviteret to eksperter i forandring og hurtige beslutninger som inspira-
tion til din entré til 2021:

Henrik Dresbøll er en af Danmarks førende adfærdsforskere og giver indsigt 
i, hvordan vi handler hurtigt og rigtigt i den uforudsigelighed, vi befinder os i 
netop nu.

Jonas Warrer ved, hvordan det er at tage en afgørende beslutning på et split-
sekund – det blev belønnet med guld ved OL i 2008 i en legendarisk finalesej-
lads. Netop nu er kursen rettet mod OL i Tokyo 2021.

Aarhus Internationale Sejlsportscenter, 
Esther Aggebos Gade 80, 8000 Aarhus C

Medlemskab  pr. 
år 11.500 kr.

ALLE NETVÆRKSMØDER GENNEMFØRES 
UNDER COVID-19 SIKREDE FORHOLD

Alle møder  
gennemføres

OBS: Sailing Aarhus Navigators kræver ikke kendskab til sejlsport.

TILMELD DIG
sus@sailing-aarhus.dk

NETVÆRKSKALENDER
2020

https://www.linkedin.com/in/susannehoeck/
mailto:sus%40sailing-aarhus.dk?subject=
https://www.sailing-aarhus.dk/sailing-aarhus-navigators-2/
https://www.linkedin.com/in/nicolai-sehested-57a0752a/
https://www.henrikdresboll.dk/
https://site-isaf.soticcloud.net/biog?isafid=DENJW1&js=1
mailto:sus%40sailing-aarhus.dk?subject=


05/11
Kom med bag kulisserne for megaeventet Sail GP, der kan opleves i Aarhus i 2021. Mød den 
danske Sail GP-skipper Nicolai Sehested.

Få en smagsprøve her – som medlem får du oplevelsen helt tæt på i 2021. 

Se mere om teamet bag Sail GP her

TID: Torsdag den 5. november kl. 8.00-10.00 
STED: Aarhus Internationale Sejlsportscenter 
TILMELDING: Følg linket: Power & Profit

03/12
Vi har inviteret to eksperter i forandring og hurtige beslutninger som inspiration til din entré til 2021:

Henrik Dresbøll er en af Danmarks førende adfærdsforskere og giver indsigt i, hvordan vi handler hur-
tigt og rigtigt i den uforudsigelighed, vi befinder os i netop nu.

Jonas Warrer ved, hvordan det er at tage en afgørende beslutning på et splitsekund – det blev beløn-
net med guld ved OL i 2008 i en legendarisk finalesejlads. Netop nu er kursen rettet mod OL i Tokyo 
2021.

TID: Torsdag den 3. december kl. 8.00-10.00 
STED: Aarhus Internationale Sejlsportscenter  

TILMELD DIG
sus@sailing-aarhus.dk

NETVÆRKSKALENDER
2020

Power & Profit!

Beslut og eksekvér!

https://www.linkedin.com/in/nicolai-sehested-57a0752a/
https://www.facebook.com/645690912454954/posts/1257171147973591/?vh=e&extid=0&d=n
https://www.facebook.com/SailGP/videos/332078427985689/?vh=e&extid=0&d=n
https://www.google.dk/maps/place/Aarhus+Internationale+Sejlsportscenter/@56.1685003,10.223838,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464c3fa4386cb013:0x4e4ce4518c080970!8m2!3d56.1684973!4d10.2260267
https://sailing-aarhus.safeticket.dk/3c4926243b16a62fc2b0bd0155dd9e7d60b4051bdbc4ff6b043e712836e18b10a5b160b6139782691579a0676e9332af
https://www.henrikdresboll.dk/
https://site-isaf.soticcloud.net/biog?isafid=DENJW1&js=1
https://www.google.dk/maps/place/Aarhus+Internationale+Sejlsportscenter/@56.1685003,10.223838,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464c3fa4386cb013:0x4e4ce4518c080970!8m2!3d56.1684973!4d10.2260267
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