
Prisen for deltagelse er  2000,- incl. Moms og 3000,- ved  to personer.
Tilmelding: kjk@agrovi.dk senest fredag d. 15. maj 2015.  
Sted: Agrovi, Balstrupvej 90, 4100 Ringsted

Ved tilmeldingen vil vi bede om en kort beskrivelse af hvorfor arrangementet er 
aktuelt for dig, da vi har begrænsede antal pladser.

 Fra drøm til virksomhed
Store Etableringsdag  

Torsdag den 18. juni 2015 kl. 9.00 - 20.00 

Med fokus på dine idéer om, hvad du kunne tænke dig i din fremtid, tager Agrovi dig på en rejse fra drømme-land 
til virkelighed. I Agrovi arbejder vi med individuelle løsninger, som tager udspring i dine drømme. 

Har du fundet ejendommen du gerne vil købe, eller er du lidt i vildrede med, hvad du skal gå efter?
På Store Etableringsdag får du afklaring, overblik og sat handling på det videre forløb, og et stærkt hold af etable-
ringsspecialister, giver dig sparring og konkret rådgivning på lige netop den ejendom, som du ønsker at købe. 
Tag selv en salgsopstilling med, eller kig i vores kartotek.

Når dagen er slut, har du en konkret plan for vejen mod din drøm.

Program:  Dagens program er en blanding af indlæg og personlig involvering
 
9.00 – 9.30  Velkomst med morgenkaffe 

9.30 – 10.00  Mål v/Niels Peter Ravnsborg, direktør, Agrovi 
 Drømmen - ambition, mål og strategi 

 Udarbejdelse af individuelle mål

10.30 – 11.15  Motivation v/Trine Leerskov, seniorkonsulent, Agrovi
 Et godt beslutningsgrundlag og krav til etablering

 Udfyldelse af balancehjulet 

11.45 – 12.15  ”Sådan kommer du til bordet” v/Lotte Eghøj, seniorkonsulent og Rasmus L. Pedersen, 
 specialkonsulent 
 Finansieringsmodeller og – strategi

12.15 – 13.00  Frokost 

13.00 – 13.30  Ejerformer og organisering  v/Henrik Holm Andersen, rådgivningschef, Agrovi 

13.30 – 16.00  Få individuel sparring og rådgivning med udgangspunkt i din konkrete 
 – herunder budgetter, vision, virksomhedsplan mv.

 Kaffe undervejs 

16.00 – 16.30  Forhindringer v/Kasper Juhl Klausen, økonomikonsulent, Agrovi
 Kend dine forhindringer 

16.30 – 17.00  Handlinger og tidshorisont v/Trine Leerskov, seniorkonsulent, Agrovi
 Bliv konkret og tag action

17.00 – 18.00  Foredrag – Vejen til succes, min etablering v/ Michael Mølgaard, Tolstrupgaard

18.00 – 20.00 Fælles middag
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