Kvinnenettverket i Bærum, KiB
KIB er et nettverk primært for næringsdrivende kvinner og næringslivsledere, men i
tillegg åpent for alle kvinner som søker et nettverk. Kanskje du går med en ide om å
starte for deg selv en gang? KiB er et godt nettverk å tilhøre. KiB tilbyr mange kurs
og fagprogram som passer for nyetablerte og for de som er godt i gang med sin
business og ønsker å bli større.
Kvinnenettverket i Bærum skal bidra til:
 Kvinners vekst
 Inspirasjon
 Forretningsmuligheter
 Profesjonell støtte
I KiB kan du bli medlem uansett hva du driver med og hvor du bor – du må ikke
tilhøre Bærum. Er du interessert i å vite mer om oss og hvordan du kan bli
medlem? Se våre nettsider www.kvinnenettverk.no eller ring tlf. 907 34 964.

KiB’s målsetting
Medlemsmassen har økt med ca. 30% så langt i år. Vi har satt oss som mål å øke
medlemstallet fra 120 til 200 innen mars 2011. Jo flere medlemmer, jo flere
muligheter og jo mer business skapes. Vi starter nå en vervekampanje hvor den som
verver flest nye medlemmer vil vinne flotte premier. Følg med på våre nettsider:
www.kvinnenettverk.no. Kåring av ”Årets Damebedrift 2010” finner sted 21. oktober
under Damefeber sitt arrangement i forbindelse med Oslo Innovation Week. Dette er
årets business event for kvinnelige gründere. KiB er representert i
nominasjonskomiteen, og KiB vil være godt synlige under arrangementet. Besøk oss
på Damefeber og se hva vi står for. Se www.damefeber.no.

KiB’s mentorprogram
KiB har et mentorprogram der du har gleden av å ha din egen mentor i ett år – en
sparringspartner til akkurat det du trenger for å lykkes. Som adept velger du selv
mentor blant KiBs 120 medlemmer. Det kan være en person som har vært igjennom
og lyktes med akkurat det du er i gang med, eller det kan være en coach som kan
bistå din utviklingsprosess mer på det personlige plan. Mentor og adept møtes 2
timer 10 ganger i løpet av et år, i tillegg til at det er oppstartsamling og sluttsamling
for alle parene. KiB skal snart i gang med sitt 8. kull – kanskje dette er noe for deg?

KiB’s Bli Proff-program
KiB’s Bli Proff-program tar for seg ulike tema som kan bidra til å gjøre deg mer
profesjonell. Uansett om du er nyetablert eller kommet et stykke på vei er det alltid
interessante tema som presenteres i dette programmet. Det kan være alt fra
hvordan bli bedre til å markedsføre sitt firma på web, personlig merkevarebygging
og bruk av sosiale media til hvordan føre regnskap. Forleserne hentes både blant
KiB’s egne medlemmer i tillegg til at eksterne fageksperter engasjeres. Her har du
faktisk mulighet til å foreslå deg selv som foreleser og på den måte få presentert og
markedsført deg selv og ditt firma. Bli Proff arrangerer et møte hver måned.

KiB’s Bli Større – program
Bli Større-programmet skal være en møteplass for kvinnelige næringsdrivende og
næringsledere som ønsker vekst og endring i sin bedrift. Møteplassen skal gi
nettverk, faktakunnskap og erfaringsoverføring på tema som har betydning for og
kan stimulerer til vekst. Det kan være at man ønsker å vokse i omsetning eller vokse
ved å utvide og ansette medarbeidere. Bli Større ble arrangert for første gang i
2009, og i disse dager starter programmet opp igjen. Programmet tilbyr foredrag
med kvinner som har lyktes med sine bedrifter, og nytt av året er at man i løpet av 3
dagssamlinger jobber med utvikling av egen bedrift under veiledning av
profesjonelle aktører. Se mer under: www. kvinnenettverk.no
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