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  FREDAG DEN 21. JUNI  |  COMWELL KELLERS PARK



PARTNER LOUNGES / STREET FOOD AREA / EKSKLUSIVE  

OPLEVELSER / EVENTS / SHOW OFF / TALKS /  FOREDRAG / 

 BUSINESS / NETWORKING / KULINARISKE OPLEVELSER / 

HOSPITALITY CENTRES / GALLA / MUSIK

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på eventen,  

DRIVE BUSINESS EXPO 2017, hvor ca. 200 ledere var samlet  

om emnet: Fremtidens vindere. Det bygger vi nu videre på i  

2019 og forventer op mod 400 erhvervsledere fra hele landet.  

Dette års tema er: Talent & Business

Vi glæder os til igen at byde indenfor på det skønne  

Comwell Kellers Park, hvor hele hotellet er reserveret  

til at huse dette års DRIVE BUSINESS EXPO 2019. 

Glæd dig til en fantastisk dag, hvor du har muligheden  

for at give dig selv, dine kolleger, dine kunder og  

samarbejdspartnere noget ud over det sædvanlige.  

 

En dag til at skabe nye og udvikle eksisterende relationer,  

der kan være med til at øge værdien i din virksomhed. 

Rigtig god fornøjelse!





 
ÅRETS TEMA

TALENT & BUSINESS

Emnet vi tager under behandling denne gang er  

Talent & Business. Hvad er talent, hvordan tiltrækker man talent 

til danske virksomheder og hvordan udvikler man det videre er 

nogle af spørgsmålene der belyses denne dag. 

Altid vigtige emner for en virksomhed, men endnu mere  

aktuelt nu, hvor der vel aldrig har været så stor konkurrence  

om de dygtige og talentfulde ledere og medarbejdere.

Det vil en lang række talere hjælpe med at give deres bud på. 

En af hovedtalerne i år er Mads Nipper, CEO hos Grundfos.  

Han vil give sit bud på, hvordan man hos Grundfos tiltrækker  

og udvikler talenter til at sikre den fortsatte vækst i det  

internationalt førende firma.

Vi afslutter også denne gang dagen med en gallamiddag med 

gastronomiske oplevelser, underholdning med bl.a. Jan Hellesøe 

samt musikalske indslag under og efter middagen.



 
KONFERENCIER

POUL ERIK SKAMMELSEN

Til at føre os igennem dagen vil Poul Erik Skammelsen også 

denne gang være med os. Det vil igen uden tvivl blive gjort 

yderst kompetent, og alligevel altid med et glimt i øjet. Poul 

Erik vil også lede det afsluttende panel, der på tværs vil drøfte 

og sparre omkring hele talent-begrebet. Her vil der også være 

mulighed for at stille spørgsmål fra alle deltagere på dagen. 

Poul Erik Skammelsen har været ansat på TV2/TV2 NEWS 

 siden 1988 og har været udsendt til de fleste af verdens brænd-

punkter.  Han har været studievært på flere tv-programmer.

POUL ERIK SKAMMELSEN









EN AF ÅRETS HOVEDTALERE

Mads Nipper, administrerende direktør for Grundfos. 

Født i 1966, uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus.

Ansat hos Lego i 1991, marketingdirektør fra 2006. 

 

Koncernchef i Grundfos fra 2014, hvor han afløste Carsten Bjerg.

Grundfos fik i 2017 sit hidtil bedste resultat med et salg på  

26 milliarder kroner og et overskud på 1,8 milliarder kroner.

MADS NIPPER



DRIVE BUSINESS  
EXPO 2019

TOPUNDERHOLDNING:  
JAN HELLESØE MANIPULERER  

UNDER MIDDAGEN - MÅSKE  
MED DIG!



Priser og indhold for eventen er for henholdsvis  
DRIVE business medlemmer, eventpartnere, deres  

kunder samt for alle øvrige deltagere.

Normalpris / Medlems- og partnerpris

DAGSBILLET
Inkl. alle foredrag, besøg i lounger & hospitality centre, 

events, morgenbuffet og frokost inkl. øl/vand

Pris pr. person 1.595,- kr. / 1.395,- kr.

GALLAAFTEN-BILLET
Gallaaften med 4-retters gallamiddag.  

Vin, øl og vand under middagen ad libitum.

Musik med Søren Okholm & orkester  
og Waqas (fra Outlandish).  

Manipulation med Jan Hellesøe under middagen

Pris pr. person 1.695,- kr. / 1.495,- kr.

*1.495,- pr. person ved bestilling af min. 1 bord til 10 personer

OVERNATNING OG SPA
Overnatning med morgenbuffet.

Enkeltværelse 995,- kr. / Dobbeltværelse 1.395,- kr.

Adgang til spa (både fredag og lørdag)

+ Pris pr. person 250,- kr.
 

Alle priser er ex. moms og billetgebyr
Endelig deadline for køb af billetter 15. maj 2019



+45 2446 2393    mb@drivebusiness.dk

KØB DINE BILLETTER ONLINE HER >

Obs! Priser i billetsystemet vises inkl. moms og billetgebyr.

KONTAKT MORTEN BECH  
HVIS DU ER INTERESSERET I AT HØRE MERE  

OM DETTE FANTASTISKE ARRANGEMENT.

https://drivebusiness.safeticket.dk/expo2019

