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BizzKvinderVIP Exclusive er et lukket arbejdende netværk med 

forankring i Odsherred. Udover ’Very Important Person’ står 

VIP for ’Virksomheder I Provinsen’.  

Man kan godt sige, at BizzKvinderVIP er et forum, hvor du 

ved, at det er 100% ok at tale om din virksomhed, dine 

glæder og udfordringer, uden at tænke på, om andre bliver 

trætte af at høre om det.  

Rammerne og værdierne er sat – indholdet skaber vi sammen. 
 

Fokus:  

 De faglige, personlige processer og udfordringer ved at 

starte, drive og udvikle en selvstændig virksomhed. 

 Styrker, Potentialer og Løsninger. 
 

Hvem:  

Kvindelige virksomhedsejere/partnere i både kreative, 

alternative samt de mere traditionelle erhverv.  

 

Optagelse i BizzKvinderVIP sker på anbefaling af en 

BizzKvinde. Netværket orienteres, inden vedkommende 

inviteres. Første gang deltager hun som gæst, så hun ved, 

hvad hun siger ja til, hvis hun melder sig ind i netværket. 
 

Mødefrekvens:  

 Formelle møder: 1 gang pr måned: i ulige måneder kl. 

9-12. I lige måneder fra 19-22. 

 Uformelle møder: efter aftale og behag. 
 

Hvordan: 

 Formelle møder: Vidensdeling, erfaringsudveksling, 

sparring i et fortroligt forum via samtaler, workshops, 

øvelser med afsæt i et aftalt tema. 
  

 Uformelle møder: Bizzbrunch, BizzDinners, 1:1 møder, 

mødes og arbejde hos hinanden, m.m. 
 

 Andet: invitere foredragsholdere om temaer, vi finder 

frem til i fællesskab. Gå på virksomhedsbesøg. Mini-

messer. Events. Og hvad vi ellers finder på. 

Formål:  

 Møde andre kvinder, der brænder også brænder for 

deres virksomhed. 

 Arbejde med at styrke og udvikle hver vores faglige og 

personlige kompetencer i forhold til fx kommunikation, 

kunder, branding, salg, drift, produktudvikling og 

netværk. 

 Hjælpe os selv og hinanden med at skabe kunder og 

kontakter. 

 Støtte og hjælpe hinanden i de sociale medier. 

 At sige de svære ting højt, så også ’Bagsiden af 

Medaljen’ kommer til at skinne. 

 Sparringspartnere i hverdagen, som den kollega, du 

måske mangler.  

 Give viden og erfaringer videre til kvinder, der starter 

virksomhed. 
 

Hvad koster det:  

Det koster 400 kr. + mons pr. halve år at være med i 

BizzKvinderVIP. 

Der kan forekomme betaling på særlige aktiviteter. 
 

Forplejning: 

Vi tager hver især noget med. Glemmer du det, er der sikkert 

rigeligt alligevel.  
 

Kommunikation: 
Aftaler, mødeprogrammer og andet mere formelt foregår på mail. 
Sparring og andet mellem møderne foregår i BizzKvinderVIPs 
hemmelige facebookgruppe.  
 

Og så er der selvfølgelig plads til grin, fnis, fjol, kreative 

indfald, geniale ideer og de store følelser, der også er en del af 

at drive virksomhed. 
 

Gode hilsner Mette 

Stifter, procesmager, facilitator 
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