Xpectmore
– åbenhed og sammenhængskraft

Xpectmore er et nyt og anderledes netværk, der bygger på udvikling, behov og nærvær.
Vi har i modsætning til andre traditionelle netværk en åben tilgang til det at skabe et godt netværk. Når alle kan være med
på lige fod og ikke bliver udelukket på grund af brancheeksklusivitet, får deltagerne de bedste betingelser for at skabe nye
relationer.
Hos os kan du forvente mere af netværket – vi arbejder på at skabe alliancer med andre eksisterende netværk, sponsor- eller
erhvervsklubber. Nye ansigter skaber nye muligheder og større personligt netværk. Derudover engagerer vi os alt det vi kan i
vores medlemmers forretning og hjælper til med at skabe meromsætning til dem. Det skaber merværdi for vores medlemmer.
Xpectmore står for god timing, energi og den rette indstilling til at netværke. Hos os drejer det sig om at lave forretning med
hinanden via en proaktiv indsats fra alle. Deltagere vil efter hvert arrangement kunne måle, hvad man har opnået af nye
muligheder. Om udbyttet i sidste ende kommer via øget fortjeneste, løsning af udfordringer, nye muligheder eller personlig
udvikling er fuldstændig op til den enkelte.
Målsætningen er kort og klar!
Xpectmore ønsker at skabe et tillidsfuldt og udbytterigt netværk for medlemmer. Vi stiller krav til deltagernes engagement,
fordi det skaber en bedre energi, motivation og seriøsitet fra de enkelte medlemmer. Til gengæld kan man forvente udbytterige
kontakter fra hvert eneste af vores arrangementer.
Vi træner vores medlemmer i at blive bedre til at netværke og kommunikere med forretningsfolk, som man ikke umiddelbart
kender. Og vi præsenterer ofte givtige oplæg fra nogle af erhvervslivets erfarne mennesker, som vil komme med gode råd
og interessant viden indenfor deres kerneområde.
Xpectmore – mere end et netværk
Forudsætningerne for vores medlemmer er forskellige. Derfor tilbyder Xpectmore flere muligheder:
- Power-networking. Er det koncentrerede og mindre tidskrævende netværk. Vi går i dybden med essentielle temaer
som eksempelvis kommunikation og sørger for, at der kommer mange emner og leads på banen indenfor meget kort
tid. Power-networking er det perfekte netværk til de travle forretningsfolk, som prioriterer stor energi, høj effektivitet og
minimalt tidsforbrug.
- Event-networking. Handler om at netværke samtidig med, at man laver noget socialt sammen.
Det kan være en fodboldkamp, golf, en pokerturnering, vinsmagning eller et kulturelt indslag. Event-networking
henvender sig til forretningsfolk, som sætter pris på værdien af det sociale aspekt i networking. Den personlige relation
og indbyrdes sparring er ofte i højsædet.
Med jævne mellemrum har vi desuden specielle VIP-arrangementer på plakaten, hvor selve oplevelsen er omdrejningspunktet. Det kan eksempelvis være en U2-koncert, Le Mans eller en bokseoplevelse med Mikkel Kessler.
Xpectmore blev stiftet i januar 2009 af Flemming Damgaard og Allan Lind, der begge har stor lidenskab, lange erfaringer
og flotte succeshistorier med mange af Danmarks andre eksisterende netværk.
Ambitionen er, at Xpectmore skal være landsdækkende. Siden starten har aktiviteterne primært fundet sted i det midtjyske.
I foråret 2010 har vi bredt os til Fyn og arrangementer er i støbeskeen i København fra efteråret 2010.
Medlemskab af Xpectmore koster 3.500 kr. + moms og varer i 12 måneder fra tilmeldingstidspunktet.
Som medlem af Xpectmore netværket får man adgang til vores arrangementer og events.
Man får desuden mulighed for at invitere ikke-medlemmer med som gæst til hvert arrangement.
Xpectmore konceptet:
Vores grundlæggende ide er, at ”ligegyldigt hvad
man gerne vil have succes med, kræver det gode
forbindelser de rigtige steder”.
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