
 

 

 

 

 

 

 

 

Din støtte, dine muligheder og en drøm om succes. En oplevelsesrig dag med fokus på aktive kvinder i selvstændige 
erhverv og iværksætteri. Kom til inspirationsdag med VIRKSOMME kvinder, et netværk i SMVdanmark, og IDA 
Selvstændig og få vigtig viden om hvad politikerne gør for dig, hvordan SMVdanmark kan lette din hverdag, tips og 
tricks til netværk samt en spændende fortælling om en drøm om design der blev en verdenskendt succes. 
 
Sted: Skovridersalen på Holmegaard Gods, Holmegaardsvej 71, 4684 Holmegaard, Sjælland 
Tid: 23. marts 2023 kl. 14.00 – 20.00.  
Pris: 750kr som betales til reg.nr. 6190 konto nr. 0003771520 (kan køres som driftsomkostning i virksomheden) 
Tilmelding: Via denne formular senest d. 13. marts 2023 – bindende tilmelding (ikke refunderbart). Bemærk: Navn 
og virksomhedsnavn vil fremgå af deltagerlisten. 
 
Program: 
14:00 Velkomst med bobler og underholdning 
14:30 Mona Juul, Medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti – hvad gør politikerne for dig? 
15:30 Jakob Brandt, Adm. Direktør for SMVdanmark – arbejder for dine vilkår 
16:30 Netværksdating – bliv et netværksemne, skil dig ud fra mængden og skab en win-win mulighed for alle parter!  
17:30 Jette Frölich – fortæller om hendes rejse fra en drøm til verdenskendt designer 
18:30 Nordisk luksus tapas med et glas hvidvin og netværkssummen 
20:00 Afslutning 
 
 
Uddybende program: 
 
Vi starter dagen med at byde velkommen i flotte omgivelser med et glas bobler og en festlig introduktion af 
arrangørerne.  
  
 
Mona Juul har siddet i Folketinget siden 2019. Før det havde hun en karriere som 
leder, adm. direktør, bestyrelsesmedlem, iværksætter, mentor og har deltaget i 
mange projekter og frivilligt arbejde. 
Mona vil fortælle om rammerne for iværksætteri og selvstændigt virke i Danmark 
og hvad hun mener Folketinget kan gøre for at styrke dette område. Foto taget af 
Marie Hald. 

Livsstil, gejst og glæden ved selvstændig virksomhed 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7W694ihrutKCvuBC6hmU7o52plu6lKFksdLUKAOaGQdKPAg/viewform?usp=sf_link


 

Jakob Brandt, administrerende direktør for SMVdanmark, vil fortælle om hans fokus på bedre 
rammer for de små selvstændige og iværksættere. SMVdanmark tilbyder et stærkt netværk 
og masser af inspiration og faglig sparring. Jakob vil fortælle om de politiske mærkesager og 
hvordan SMVdanmark kan hjælpe med at sikre de gode rammer i lovgivningen.  

 
 
 

 
 
Netværksdating præsenteres af Anne Mette Bergelius, som er ekspert 
indenfor netværk og salg. Hør hvordan Anne Mette igennem årene har 
netværket effektivt. Det bliver en aktiv øvelse, hvor Anne Mette giver sine 
guldkorn videre for at styrke dit netværk. Medbring egne visitkort. 
Deltagerliste fremsendes et par dage forinden. 
 
    
   
  

En drøm bliver til virkelighed! 
 
Jette Frölich, mor til 4, begyndte i 1966 at designe papirdekorationer. Det 
danske indretningsmagasin ”Bo Bedre” så hendes design, og udgav i deres 
julenummer en artikel om hende, og dermed startede hele eventyret. Jette 
startede Jette Frölich Design i 1969 fra sit eget hjem. I 1976 bad Illums 
Bolighus hende om at dekorere et 14 meter højt juletræ og være deres 
julekunstner det år. Det blev til hele 29 år. Fra 1980 lavede Jette Frölich 
dekorationer for hele Royal Scandinavia koncernen, der omfattede Georg 
Jensen, Holmegaard, Det kongelige og Illums Bolighus. I dag sælges 
produkterne fra Jette Frölich Design til forhandlere i 17 lande og på tværs af 
flere salgskanaler over hele verden. 
 
Jette Frölich har bl.a. dekoreret og designet 
Holmegaard juleflaske i over 40 år. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  


