
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.

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.

SAILING AARHUS’ EVENTKALENDER 2021 
Få mere at vide om vores events for 2021 på vores hjemmeside, hvor det også er muligt at downloade 
vores eventkalender: https://www.sailing-aarhus.dk/eventkalender/
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11/02  
Få en smagsprøve på spritnyt virtuelt netværkskoncept, udviklet 
af Rodkjær Event og Institut for Fremtidsforskning, og lad ikke 
covid19 være en forhindring for professionel sparring med  
andre erhvervsfolk.

TID: Torsdag den 11. februar kl. 8.00-10.00
STED: Der, hvor du befinder dig bedst 
TILMELDING: sus@sailing-aarhus.dk

25/03  Navigators Nytårskur
Vi glæder os usigeligt til at kunne mødes igen og nyde gode bobler i 
godt selskab med blandt andet Karin Salling og de danske OL-sejlere.
Restriktioner kan medføre, at dagens dress code anbefales at være 
varm og vindtæt!

TID: Torsdag den 25. marts kl. 15.00-17.00 
STED: Aarhus Internationale Sejlsportscenter 
TILMELDING: Link følger

17/03  
Vi har inviteret to passionister - professor Steen Hildebrandt og direk-
tør og partner i MacMann Berg, Thomas Johansen, til at udfordre os 
på bæredygtig ledelse og forretningsstrategi.

TID: Torsdag den 25. februar kl. 08.00-10.00 
STED: Der, hvor du befinder dig bedst
TILMELDING: sus@sailing-aarhus.dk

20/05 X-Yachts
Kræn Brinck Nielsen, CEO i X-Yachts, er gæst og fortæller om  
det legendariske danske værfts rejse fra fokus og fortjeneste på  
turbåde til en ny æra med luksuscruising og performance-racere.
Læs mere om Kræn her: Meet the Team | X-Yachts

TID: Torsdag den 20. maj kl. 8.00-10.00 
STED: Aarhus Internationale Sejlsportscenter 
TILMELDING: Link følger

Culture is Key to 
make Better Business

Bæredygtig ledelse og 
forretningsstrategi
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VIP event

Ekstra

X-Yacht Gold Cup 2021 afvikles 21.-23. maj med Sailing Aarhus som 
vært, hvor Navigators inviteres til særskilt event.

Sommerevent 20.-21. juni i forbindelse med Round Denmark Race 
Inshore 2021.

https://www.sailing-aarhus.dk/sailing-aarhus-navigators-2

