Eksklusivt program for non-family
CEOs i familieejede virksomheder
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Tilgang

Hvad går det ud på
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Datoer og sted
• 14.-15. september 2016
• 11.-12. oktober 2016
• 10.-11. november 2016
• 1.-2. december 2016
Alle moduler afholdes på Kokkedal Slot.
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Tilmelding
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Senest d. 26. august.
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