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Boost samarbejdet & arbeidsglæden
Det er der penge i

Erhvervs- og Industriforeningen Helsingør vil gerne invitere vores egne og
Cityforeningens medlemmer til en foredragsaften med ]ohn Harmsen.

Torsdag den 22 oktober kl. 18.00
Toldkammeret Havnepladse fr 2, Helsingør

Uanset om du er i byggebranchen, er advokat, eller har en detail-butik, så er du
afhængig af kunder.
Du er aftrængig af, at kunne skabe en god dialog, og af at kunne give et tillids-vækkende
indtryk. Ellers køber kunden bare din vare eller ydelse et andet sted. I nabo-byen eller
på nettet f.eks.

Så hvordan fremstår både du og dine kolleger professionelle, imødekommende og
service-minded?
Hvordan står vi sammen i stedet for at stå hver i sær?

Du er ikke bedre end din "dårligste" kollega
Arbeidsglæde er det nye "sort". Mange ledere har fundet ud af, atglade medarbejdere er
gode medarbejdere. Det er dokumenteret at glade medarbeidere performer bedre.
Du går hiem med materiale til, hvordan I i din virksomhed kan skabe mere
arbeidsglæde.

Om lohn Harmsen

Stengade 51 sidehuset 3000 Helsingør fax 49210277
Hjemmeside: www.industriforeningenhelsingor.dk mail:



John Harmsen er indehaver af "ArbejdsglædeMinisteriet.dk", er en af landets oftest booket
foredragsholdere, indenfor salg, service & arbejdsglæde.
Derudover laver Iohn stand-up til firmafester.
fohn Harmsen har bl.a. optrådt ved samme arrangementer som Mick Øgendahl, Rune Klan, |an
Gintberg, Huxi Bach og flere andre.

Foredraget er gratis for Erhvervs- og Industriforeningens medlemmer og kan bestilles (max 2

stk ) på mail til post@industriforeningenhelsineor.dk, derefter er prisen kr. 200100. pr. stk.

Billetpris for medlemmer af Cityforeningen er kr. 200,- og kan ligeledes bestilles på mail til
post@industriforenineenhelsineor.dk

Efter foredraget bydes på en sandwich og 1 øUvand, hvor det så vil være muligt at mingle og
snakke om aftenens indlæg

- Med venlig hilsen
Erhvervs- og Industriforeningen Helsingør
september 2015
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