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Nettverk bygges ved kontakt

Konferanser
Faglige foredrag
Nettverksevents



Hvor finner man møteplasser?

Meetup.com

Eventbrite.com 
(stort i USA!)

Internations.org

Events på Facebook

+++
Finnes mange lignende 

mindre nettsteder



Finnes også lokale møteplasser!

• Sosiale foreninger

– Junior Chamber (JCI)

– Oslo International Club

– Alumniforeninger

– Campusforeninger

• Fag og interesse-
organisasjoner

– Tekna, Econa, etc.

– Dataforeningen

– ANSA



Effektiv nettverking

• Kom tidlig

• Still spørsmål

• Benytt pausene

• Snakk med naboene

• Ha en elevator-pitch
- men ikke for å selge noe!

• Ta med visittkort ?



har erstattet visittkortet!

Bruk QR-funksjonaliteten i LinkedIn-appen



Hvordan ta kontakt

• Vær synlig – ikke heng i et hjørne

• Ikke vær redd for å «bryte inn»!

• Gå sammen med en venn



Hvem er åpne for kontakt?

X ?



Åpen og lukket formasjon



Pac-man regelen

Kilde: Eric Holscher

ericholscher.com/https:/www.ericholscher.com/blog/2017/aug/2/pacman-rule-conferences/


Pass på ditt kroppsspråk

• Øyekontakt - vis interesse

• La telefonen bli i lomma...

• Pass på armene

• Vær selvsikker!

– Power posing

– Åpen holdning

– Bred benstilling

– Smil!



Dårlig kjemi…

• Det er lov å avbryte en samtale

– Hente mer å drikke 

– Gå på toalettet 
- men pass på at du faktisk går!

• Går også an å være ærlig!

«Dette er dessverre ikke 
interessant for meg, 
men takk for praten.»



Relasjonsbygging



Personlig merkevarebygging

• Gjør inntrykk!

• Vær interessant!

• Vis særpreg på en måte som blir husket

• Ingen husker økonomistudent nr. 30 i dress

• Viktig!  Ikke vær for freaky… 
- må balanseres med forretningsstil



Følg opp nettverket ditt online 

• Legg til kontakter (hvis det passer!)

– Samme kveld eller dagen etter - senest innen en uke

• Følg opp dialogen dere hadde med en melding 

– Sikrer at personen husker å ha møtt deg

• Bli med i og delta aktivt i grupper



Skap relasjoner

• Gå på flere events i samme gruppe/nettverk

• Følg opp og hils på folk du har møtt tidligere

• Gratuler med fødselsdager, jobbskifter, etc.

• Send tips om ting som kan være interessant



Virtuelle events

• Dessverre vanskeligere å få kontakt

– Men de samme reglene gjelder!



Profiler deg selv - også virtuelt

• For å nettverke må du delta live! 

– Ha på kamera eller i hvert fall bilde

• Få med hvem du er i navnefeltet

• Bruk gjerne en kul virtuell bakgrunn

– Men hold den profesjonell!



Virtuelt er ofte usynlig!

• Er du ikke aktiv er du ikke tilstede

• Delta i samtalen så mye som mulig

• Bruk chat-funksjonen om tilgjengelig

– Still og svar på spørsmål offentlig

– Si hei til folk du kjenner igjen fra tidligere, 
gjerne som privatmelding.

• Følg opp relevante personer på LinkedIn



Ta relasjonen videre

Inviter til en kopp kaffe
– Gjør det uformelt 

– Ikke bare hvis du ønsker noe

– Vær åpen om at du ønsker å 
bygge en sterkere relasjon

– Finn felles interesser/verdier

Skap merverdi i relasjonen!



Boktips



Takk for meg!
Spørsmål?

Svein-Magnus Sørensen
@SveinMagnus


