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ET GLOBALT
NETVÆRK AF LEDERE
OG SPECIALISTER

Vi tilbyder et internationalt, professionelt netværk, hvor alle deler den
fælles ambition om at gøre hinanden
bedre - hver dag.

MEDLEMSUNIVERSET

Vores online community består af 14.000
eksperter, og rummer et globalt forespørgselssystem, in-app messaging,
virtuelle EGN-grupper, et stort bibliotek
med 200 e-bøger, og meget mere.

SKRÆDDERSYEDE
NETVÆRKSGRUPPER
Din netværksgruppe er
sammensat af vores erfarne
netværksrådgivere, som
sikrer, at gruppen matcher dit
ledelsesniveau og fagområde.

EKSPERTLEDET
MØDEKONCEPT

Alle netværksgrupper ledes af
vores erfarne og kontinuerligt
uddannede netværksledere.

COACHING

BETWEEN JOB-ORDNINGEN

Ud over den løbende
coaching fra din EGNgruppe, tilbyder vi
en-til-en-coaching for topledere som en del af vores
Accelerator-program*.

Hvis du mister dit job, kan du fortsætte dit
medlemsskab i et år, mens du bruger dit
netværk til at finde din næste karrieremulighed. Du får også mulighed for at indgå i vores
In-Between-netværksgruppe - som supplement til din faste netværksgruppe.

*) Tilbydes ikke i alle markeder.

VOKS MED NETVÆRKET
Efterhånden som du udvikler dig
professionelt, kan dine behov for netværkssparring også ændre sig. Som
medlem af EGN har du mulighed for
at skifte til en anden netværksgruppe,
som bedre matcher dine karrieremæssige udfordringer og behov.

EKSKLUSIVE EVENTS
& SEMINARER
Vi afholder løbende events og
seminarer med det formål at
engagere, inspirere og vokse
inden for og på tværs af
netværksgrupperne.

EGN INDSIGT

FORDELE FOR
DIN VIRKSOMHED

Som medlem af EGN får du
adgang til vores Indsigtunivers, som omfatter
e-bøger, læringsværktøjer,
artikler, best practices fra
medlemmerne m.m.

EGN giver fordele, der omfatter opkvalificering af dine nøglemedarbejdere, indsigt
i markedstendenser samt adgang til et
fortroligt ’Advisory Board’ via den
enkelte EGN-gruppe og netværkets
globale panel af 14.000 eksperter.
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