
TID OG STED

Torsdag 05. mars kl. 18.00
Hotel Scandic Ørnen

SERVERING

Middag med drikke

ANTREKK

Pent

PRIS

Middag og helaften kr 1195

BILLETTER

“Førstemann til mølla” prinsippet gjelder. 
Les mer om Damemiddagen på 
damemiddagen.no. For andre spørsmål, 
ta kontakt på kontakt@damemiddagen.no

KONFERANSIER

Cecilie Steinmann Neess (Cess)

TAKK TIL VÅRE GULLSPONSORER

TAKK TIL VÅRE SØLVSPONSORER

TRADISJON TRO DELES DET UT 
TO PRISER: 

Fredrikke Qvam prisen

til årets kvinnelige gründer i Bergen, 
i samarbeid med Innovasjon Norge.

Årets Forretningskvinne

til en kvinne som har utmerket seg i 
næringslivet i Bergen de siste årene.

KJØP BILLETT HER

28
01-20

SPONSORTREFF
GULLSPONSOR

TID OG STED (SPONSORTREFF)

Tirsdag 28. januar kl. 17.00
Hotel Scandic Ørnen

KJÆRE GULLSPONSOR

Vi setter stor pris på ditt samarbeid i 
forbindelse med Damemiddagen 2020
og gleder oss til å gjennomføre en
fantastisk festkveld sammen. 

I forbindelse med forberedelsene til 
middagen ønsker vi å samle alle våre 
gullsponsorer til et felles treff for 
å sette gode rammer rundt arrangementet. 
Her vil vi også gå gjennom dine muligheter 
for profilering, stand, deltakelse og 
markedsføring. Kom gjerne forberedet 
med tanker eller spørsmål. 
 
Har du allerede nå noe du lurer på, eller 
trenger hjelp til å få produsert, ta gjerne 
kontakt med Susanne Svendsen 
(Reklamekollektivet) på tlf. 92438054 eller
susanne@reklamekollektivet.no. 

DAMEMIDDAGEN 

Den 03. mars 2020 arrangeres den 15. 
Damemiddagen i Bergen. Nettverks-
arrangementet har utviklet seg til å bli 
en solid brobygger og et inspirerende 
møtepunkt for innovative, profesjonelle 
og rause kvinner.  

Målgruppe: kvinner i næringslivet i 
Bergen. På tvers av bakgrunn, kompetanse 
og erfaringer, med nysgjerrig blikk for nye 
utfordringer, vutvikling og fremdrift.  
Formål: skape en inspirerende opplevelse 
der vi knytter nye relasjoner og gjør 
hverandre gode.

KANDIDATER TIL PRISER

Hvert år deles det ut to priser under 
middagen, Fredrikke Qvam-prisen og 
Damemiddagens forretningspris. Vi ønsker 
tips til gode kandidater. Les mer på 
damemiddagen.no eller send tips til 
kontakt@damemiddagen.no

damemiddagen.no

28
01-20

SPONSORTREFF
GULLSPONSOR

Takk til våre gullsponsorer:

https://damemiddagen.hoopla.no/sales/3055227810

