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2018

Sparringsnetværk

Networking på tværs af rådgiverdiscipliner

Netværk for det øverste direktør-/partnerlag i ikke-konkurrerende 
medlemsvirksomheder

Alle/nye medlemmer skal godkendes af netværket (konkurrencehensynet)

Krav om fortrolighed

DIREKTØR-
netværk

for rådgivervirksomheder
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Hvem er DIREKTØR-netværk til:

• Netværkene består af ”håndplukkede” enkeltpersoner fra primært det øverste 
direktørlag blandt ikke-konkurrerende medlemsvirksomheder.

• Det vurderes ud fra konkrete tilfælde, hvorvidt der er tale om en konkurrent, 
herunder skal nye netværksmedlemmer godkendes af alle eksisterende 
medlemmer i det pågældende netværk.

• Direktørnetværkene har ideelt mellem 12 – 18 medlemmer.

• DI Rådgivernes direktørnetværk er til for at give inspiration, mulighed for 
sparring eller lignende om forretningsudvikling på tværs af 
rådgivervirksomheder.

• Inspiration, sparring osv. opnås både gennem (eksterne) oplæg og 
diskussioner samt sparring i netværket.
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Som netværksmedlem:
• Du overholder i forbindelse med netværksdeltagelse – og herunder 

informationsudveksling - retningslinjerne for DI’s Konkurrenceretligt 
compliance program (særskilt pdf).

• Som deltager behandler man mødernes indhold fortroligt, ligesom du tager 
aktiv afstand fra følsomme oplysninger.

• Du prioriterer at deltage i alle årets møder (normalt 3 – 4 møder), og du 
melder afbud i god tid, hvis du mod forventning ikke kan deltage.

• Hvis du (af helt acceptable årsager) har måtte melde fra to gange i træk, bør 
vi sammen overveje, om vi skal lade ”pladsen” gå til en anden interesseret, 
eftersom der kun kan være én person fra hver enkelt delbranche i et netværk 
af konkurrencehensyn.

• Alle er aktive, lytter og bidrager på møderne til god udviklende dialog.
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Mødekalender 2018
• Direktørnetværkene mødes efter individuelle kalendere og årshjul

• Netværkene mødes uændret 3 – 4 gange i løbet af et år

Emneoverskrifter
Følgende emneoverskrifter bør overvejes i løbet af 2018 – vinkling kan variere fra 
netværk til netværk:

• Digitalisering & teknologi

• Internationalisering


