
LANDSKONFERENCE 2022 
LØRDAG DEN 1. OKTOBER I HERNING

INVITATI   N

HERNING

[ad’hoc]

grafikeren

Kom og besøg Herning, mød mange driftige og spændende erhvervskvinder fra hele landet! 

Du får mulighed for at lytte 
til en række interessante 
foredrag med formidler og 
foredragsholder Birgitte 
Pinholt Damgaard (Aage 
Damgaard Aps),  
CCO Gitte Søndergaard 
(Bravo Tours) og designer  
Christina Hembo  
(Christina Watches). 

Art Walk & Talk og sidst 
men ikke mindst udfordring 
med tankelæsning, forud-
sigelser og manipulationer 
ved Niels Krøjgaard.

Vi slutter af i festligt lag 
med mad, vin, under-

holdning og over-
rækkelse af 
ERHVERVS-
KVINDEPRISEN.

PRIS: 995,-  
Ved tilmelding senest d. 15. juni 2022 deltager du i lodtrækningen 
om et ur fra Christina Jewelry & Watches og to gavekort til Bravo Tours.

Herefter er prisen 1.195,- Tilmelding deadline: 15.8.2022.

TILMELDING OG BETALING: 
www.erhvervskvinder.dk/lokalforeninger/herning

Allegener, kontakt Karen Nielsen på karen@4xnielsen.dk

PROGRAM:
Kl. 9.00-12.30 Ankomst, registrering og morgenkaffe

 Velkomst ved Borgmester Dorte West

 Indlæg ved Formidler og foredragsholder 
 Birgitte Pinholt Damgaard  

 Indlæg ved CCO/Kommerciel direktør og medejer  
 af Bravo Tours Gitte Søndergaard 

 Indlæg ved designer Christina Hembo,  
 Christina Watches

Kl. 12.30-14.00 Frokost

Kl. 14.00-18.00 Art Walk & Talk 
 Kaffe
 Foredrag ved 
 psykologisk entertainer 
 Niels Krøjgaard
 Mulighed for omklædning

Kl. 18:15 Velkomstdrink i Højhuset 
 Middag 

Kl. 23:00 Godnat og tak for i dag 

Konferencen afholdes i:  
Innovatorium A/S 
Birk Centerpark 40
7400 Herning 

Aftenarrangementet afholdes i: 
Højhuset
Højskolevej 11
7400 Herning

http://www.erhvervskvinder.dk/lokalforeninger/herning
mailto:karen%404xnielsen.dk?subject=


KONFERENCE
BIRGITTE DAMGAARD

 
Birgittes indlæg tager udgangspunkt i sin familiehistorie, som datter af skjortefabrikant Aage Damgaard, senere 
grundlægger af restaurantkæden A Hereford Beefstouw der i 1950erne og 60erne revolutionerede både dansk 
industrihistorie og dansk kunsthistorie. Det gjorde han ved at lade de to brancher mødes på Skjortefabrikken Angli, 
hvor kunstnere og kunsten blev integreret, som en helt central brik i ledelsesprofilen. Allerede dengang indså Aage 
Damgaard, at kunsten havde et stort formativt potentiale, og af samme årsag skulle den være hver mands eje!

Glæd dig til en fortælling om at lykkes på trods, udsyn, mod, kreativitet, nysgerrighed osv. God at lytte til, måske  
bliver du inspireret til også at tænke ud af boksen.

GITTE SØNDERGAARD
- en kommerciel tornado, der altid har en finger med i spillet – i hele organisationen. I 2013 satte hun sig til rette i 
Bravo Tours i første gang – men hun har ikke siddet stille en eneste gang siden! Hun er uddannet inden for sprog og 
kommunikation, har en diplom i ledelse og er i dag kommerciel direktør og medejer af Bravo Tours. 
 
Rejsebranchen har været igennem adskillige ups and downs – og er vant til at håndtere forskelligartede akutte  
situationer. Og selvom branchen har været vant til lidt af hvert – så blev corona-krisen alligevel med sin tvangslukning 
af rejsebranchen så langvarig og alvorlig at krisenavigation og krisestyring fik en helt anden betydning end tidligere. 
Gitte stiller skarpt ind på, hvad det vil sige at lede en virksomhed som er tvangslukket, at være truet på sin eksistens  
og hvilke mekanismer, der kan og skal gå i gang hos ledere og medarbejdere i en sådan situation. Få en indblik i  
rejsebranchen bag facaden i et åbent og ærligt indlæg om Bravo Tours under coronakrisen.

CHRISTINA  HEMBO
Hvordan kommer man fra ide til virkelighed? Her kommer du til at høre en super spændende iværksætter historie 
om hvordan man kan komme fra ide til virkelighed. Hør fortællingen om hvordan Christina og Claus Hembo startede 
CHRISTINA Jewelry & Watches fra deres studielejlighed i London til nu at være en større ure- og smykkevirksomhed 
med daglig base i Herning.

Men det er ikke kun fortællinger om opbygningen af virksomheden, du vil også høre om levering af ure og smykker  
til Dronningen og Prinsgemalen, Christinas deltagelse i Vild med dans,  ambitionen med Cykelholdet  
CHRISTINA WATCHES og andre sjove historier. Glæd dig til et super inspirerende foredrag!

NIELS KRØJGAARD
Du kan kalde Niels Krøjgaard en moderne Sherlock Holmes. Han lægger mærke til signaler i dit kropssprog, du ikke 
var klar over du udsendte. Han kan tale til din underbevidsthed og styre dine tanker og handlinger. Du tror, du agerer 
selvstændigt. Men du er styret af ham. Det virker uforklarligt. Nærmest overnaturligt. Men alt bygger på psykologi og 
menneskekundskab.

I de forkerte hænder er Niels Krøjgaards tekniker skræmmende manipulative. Men han bruger teknikkerne som 
underholdning og til at give sit publikum en oplevelse af hjernens uanede muligheder. Showet er både fascinerende, 
tankevækkende og underholdende på èn gang. En blanding af trylleri, suggestion, psykologi og ikke mindst  
– showmanship – gør oplevelsen uforglemmelig. 
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