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Gæstekodeks
Vi tror på at relationer skaber resultater og vi kender betydningen af gode
langvarige relationer i vores netværk.
Opbygning af tillid gør, at vi har lyst til at hjælpe hinanden i netværket.
Vi ved også at der er ikke to netværk der er ens.
Derfor skal du naturligvis have muligheden for at deltage som gæst på vore
netværksmøder. Når du deltager som gæst,
enten inviteret af en relation du allerede har i en af vore netværksgrupper eller
af Lars Overby eller Michael Fjeldgaard, har vi
gjort os nogle tanker om hvordan vi bedst muligt giver dig en god oplevelse af
at være med som gæst i Business2Business Fyn.
Det kan du læse om nedenfor.
Sådan er det at være med som gæst i Business2Business Fyn.
- når du er blevet inviteret, vil personen der har inviteret dig, sørge for at du
bliver skrevet på vores gæsteliste med navn, stilling, virksomhedsnavn og kontaktoplysninger
- ligeså vil du blive kontaktet på mail af Lars Overby eller Michael Fjeldgaard
med besked om at du er velkommen til netværksmødet samt hvor og hvornår
netværksmødet finder sted
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- når du ankommer til netværksmødet vil du blive modtaget af den person der
har inviteret dig samt Lars Overby og Michael Fjeldgaard, som byder dig velkommen
- den person der har inviteret dig vil sørge for at du bliver introduceret til de
øvrige gæster og netværkets medlemmer og du vil få et overblik over bordplanen samt morgenmadsbuffeten
- når mødet starter får du mulighed for at præsentere dig selv og din virksomhed og du vil helt naturligt være en del af de aktiviteter der er planlagt af facilitatoren på dagens møde
- efter mødet vil Lars Overby eller Michael Fjeldgaard tage kontakt til dig efter
et par dage for at følge op på dit besøg og om du har gjort dig overvejelser i
forhold til at blive en del af netværksgruppen
Sådan er det når du som medlem, har inviteret en gæst med til netværksmøde i Business2Business.
- du sikrer at din gæst er blevet skrevet på gæstelisten på Business2Business
hjemmeside. Det sker ved at du sender gæstens navn, stilling, virksomhedsnavn og kontaktoplysninger til Lars Overby eller Michael Fjeldgaard
- du møder op til netværksmødet i så god tid at du kan tage imod din gæst,
introducere vedkommende for de øvrige gæster samt netværketsmedlemmer
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og sørger for at din gæst får overblik over bordplanen og morgenmadbuffeten
- du har ansvaret for, i samspil med Lars Overby og Michael Fjeldgaard, at din
gæst får en god oplevelse på netværksmødet.
Såfremt du, af den ene eller anden årsag, bliver forhindret, skal du melde
afbud til Lars Overby - lars@trackone.dk eller
Michael Fjeldgaard - info@michaelfjeldgaard.dk, dagen før netværksmødet
inden kl. 11.00. Gør du ikke det, bliver du faktureret kr. 250,- for den morgenmad der er bestilt til dig.
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