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Den store netværksliste
Se også kapitel 8 i ”Fra biks til business”
Her finder du en liste over aktive netværk, der er
relevante for selvstændige kvinder med små eller
mellemstore virksomheder. De fleste af netværkene
er landsdækkende, men enkelte lokale netværk er
også med på listen.
Det er ikke muligt at holde listen opdateret. Finder du døde link, så led på www.netwiki.dk efter det
netværk, du søger. Her kan du også selv bidrage med
dine egne oplysninger om netværk. Du kan også
google netværket for at finde dets nye webadresse.
KVINDENETVÆRK

Morgendagens Heltinder, MH, er et erhvervsnetværk
for kvindelige igangsættere, innovatører, ledere og
selvstændige, der KAN, VIL og TØR. Netværket vil
have indflydelse på fremtidens arbejdsliv og være
rollemodeller for fremtidens iværksættere. Der er en
stor tillid og åbenhed i netværket om både personlige og forretningsmæssige anliggender. Netværket
fungerer primært gennem de meget aktive mailinglister, som i løbet af få minutter kan bringe svar fra
over tusind kvinder, der med stor velvillighed stiller
deres viden og kontakter til rådighed. Der er også i
lokalgrupper over hele landet, se www.heltinder.dk
Kvindelige Virksomhedsejere, KV, er et erhvervsnetværk for kvindelige ejere og ejerledere, der vil tale
hardcore-business. Netværket spænder fra meget erfarne virksomhedsejere med få eller flere ansatte til
helt nye virksomhedsejere. KV arrangerer en del
større (og meget festlige) møder bl.a. på medlemmernes virksomheder og har også et lille online-forum, se www.kv.dk
Women on their Way, WOW, er et netværk for karrierekvinder, som vil fremme den enkeltes karrieremuligheder og synliggøre kvinder som kandidater
til leder- og bestyrelsesposter, bl.a. via netværksarrangementer og mentorordning. WOW samarbejder med karrieremagasinet CV og med KarriereKvinder.dk, en database for kvinder, der kandiderer
til professionelle bestyrelsesposter, se www.wow-women.dk
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KarriereKvinder.dk er en kandidat-database på nettet specielt designet for erhvervskvinder, der vil videre, se www.karrierekvinder.dk
Danske erhvervskvinder henvender sig i højere grad
til ledere end til selvstændige, men er et velfunderet
netværk, der vil skabe faglige og sociale netværk, stimulere kvinder til karriereudvikling og synliggørelse
og fremme netværk og gensidig vækst mellem kvinder nationalt og globalt, se www.erhvervskvinder.
dk
BUSINESSNETVÆRK for små og mellemstore
virksomheder

Pronetwork og Evenweeks er rene businessnetværk,
hvis formål primært er salg og markedsføring, men
man kan også udvikle personlige relationer. Her
mødes du med sælgere og ledere fra små og mellemstore virksomheder, typisk en gang hver anden uge,
til et tidligt morgenmøde. Formålet er at skaffe andre personer i netværket kontakter eller kunder – og
selv få nogle nye kontakter eller kunder med hjem,
se www.pronetwork.dk og www.evenweeks.dk
BNI netværket er i kategori med Pronetwork og
Evenweeks. Som medlem i BNI deltager du i en
gruppe på op til 40 forretningsfolk fra forskellige
brancher, som holder møde hver uge for at give hinanden referencer og anbefalinger, se www.bni.as
CONNECT Denmark er en nonprofitorganisation,
som via sit netværk af nogle af Danmarks dygtigste
erhvervsfolk yder gratis rådgivning og sparring til
iværksættere og mindre virksomheder, se www.connectdenmark.dk
Junior Chamber Danmark er en international lederudviklings- og netværksorganisation for dynamiske
mennesker mellem 18 og 40 år. Der er stolte traditioner for stærke, livslange venskaber, der fører medlemmerne til deres ønskede mål, se www.jci.dk
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NETVÆRK FOR IVÆRKSÆTTERE OG SOLOSELVSTÆNDIGE

Mikronet er et netværk for soloselvstændige, mikrovirksomheder, frie agenter og freelancere, startet af
bl.a. netværkspioneren Abelone Glahn. Medlemmerne er især enmandsvirksomheder, der gennem
netværkets arrangementer, hjemmeside og blogs kan
dele viden om de mange fælles udfordringer (salg,
kontrakter, underleverancer, partnerskaber, jura,
den første ansatte osv.). Se www.mikronet.dk
Dansk Iværksætterforening, DIF, er en upolitisk og
uafhængig interesseorganisation og netværksforening, som driver politisk lobbyvirksomhed til gavn
for iværksættermiljøet i Danmark. Derudover udbyder DIF kurser og holder møder for iværksættere,
udgiver blad og nyhedsbrev, bl.a. med gratis juridisk
rådgivning. De fleste medlemmer er af den traditionelle iværksættertype. Der er flest mænd, hvilket
kan være en fordel (når man er kvinde), se www.d-if.dk
Iværksætteren.dk er Dansk Iværksætterforenings onlineforum og -medie, se www.ivaerksaetteren.dk
Dansk Netværk er et privat erhvervsnetværk, som er
målrettet iværksættere, mindre virksomheder og
freelancekonsulenter. Der satses på venskabelige,
langvarige relationer – ikke kun på salg. Se www.
dansknetvaerk.dk

delige kompetencer mere synlige, se www.shebizz.
dk
KIVIN, Netværk for nordjyske kvindelige iværksættere,
har til formål at støtte kvinder, der ønsker at etablere virksomhed eller allerede har etableret virksomhed, se www.kivin.dk
Erhvervsklub Fyn er åben for alle virksomheder med
interesse for business-networking og erhvervsudvikling på Fyn, se www.erhvervsklubfyn.dk
Foreningen for Dansk Internet Handel er en brugerorganisation, der søger at promovere den kommercielle og forretningsmæssige anvendelse af internettet. Aktuel for dig, der driver en internetbaseret
virksomhed, se www.fdih.dk
Webgrrls er et netværk for kvinder, der arbejder som
selvstændige eller freelancere i it-branchen, ofte som
enkeltkvindevirksomheder. Netværket tilbyder den
netværksdannelse, ny viden og erfaringsudveksling,
som normalt opstår, når flere arbejder sammen, se
www.webgrrls.dk

Iværksætter Debatten Amino, er en fremstormende
portal startet af iværksætterikonet Martin Thorborg.
Her mødes iværksættere og hjælper hinanden med
at starte virksomhed og blive bedre til at skabe overskud. Under portalen hører også Amino Virksomhedsbørs med mulighed for køb, salg og fusion af
virksomheder. Det er gratis at annoncere, se www.
amino.dk
Startfirma.dk er en hjemmeside for iværksættere.
Her kan man læse artikler om forskellige temaer
vedrørende opstart og drift af virksomhed. Man kan
også benytte sidens online-forum til at spørge om
investering, finansiering, eksport mv., se www.startfirma.dk
ANDRE

Sheebizz er et netværk for kvindelige selvstændige
erhvervsdrivende og iværksættere i Nordjylland, der
vil sætte fokus på kvinders talentmasse og gøre kvinFr a biks til business · værktøj



