Tips til dig, der ønsker at deltage i en netværksgruppe
Hvad er netværksgrupper?
Formålet med netværksgrupperne er at tilbyde vores medlemmer et professionelt forum for faglig sparring,
vidensdeling og udvikling af idéer samt mulighed for at få et stærkt fagligt netværk.
Det får du som medlem af en netværksgruppe:
* Sparring og netværk på tværs af brancher
* Udveksling af problemstillinger, som du ikke nødvendigvis har en kollega, der har viden om
* Få inspiration med hjem til din virksomhed
Grupperne:
* Netværksgrupperne er inddelt i hovedformål med dertil hørende formålsbeskrivelse
* Gruppen beslutter, hvilke type virksomheder, der kan deltage, og om der skal være krav til
medlemmernes faglige kompetencer, funktionsniveau eller beslutningsniveau
* Møderne er fortrolige, og der tages derfor ikke referat
* Alle omkostninger til møderne herunder forplejning afholdes af gruppens medlemmer
* Medlemslister er fortrolige og må ikke benyttes til opsøgende salgsaktiviteter eller lignende
* Det er ikke et succeskriterie, at gruppen holder sammen i lang tid, men kun så længe at gruppens
medlemmer oplever værdi af møderne
* Det er op til gruppens medlemmer om eksisterende medlemmer skal stoppe i gruppen på grund af
manglende fremmøde mv.
Optagelse i netværksgruppen:
* Udfyld formularen
* Du bliver kontaktet af formanden for gruppen når din ansøgning er blevet vurderet af gruppens
medlemmer.
* Årsag til at du evt. ikke bliver optaget kan være:
• At gruppen pt. ikke ønsker flere medlemmer
• Af konkurrencemæssige hensyn. Åbenhed er nøgleord i en netværksgruppe, hvilket kan
besværliggøres, hvis en eller flere konkurrenter er i samme lokale.
* Bliver du accepteres af gruppen, får du naturligvis besked, hvor næste møde holdes mv.
* Du kan deltage i netværksgruppen, så længe din virksomhed er medlem hos Dansk Erhverv.
Ønsker du at forlade i netværksgruppen:
Det tager tid at være aktiv i en netværksgruppe, og det er derfor vigtigt, at du som deltager i en
netværksgruppe oplever, at du får værdi.
Oplever du, at dette ikke er tilfældet, og derfor ønsker at melde dig ud af gruppen, er det vigtigt at du
kontakter formanden og Dansk Erhverv Digital Handel, så din plads eventuelt kan gives til andre
medlemmer.
Har du spørgsmål til deltagelse i en netværksgruppe er du naturligvis meget velkommen til at kontakte
os på telefon 7225 5601 eller mail digital-handel@danskerhverv.dk
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