
DNB UKA KRISTIANSAND  
Full fart i DNB Gården

VELKOMMEN

MANDAG 23.05

09.30   Lærepenger for 5. klasse v/Anne Lene Gummedal
    Penger – ukelønn – sparing
11.00–12.30 responsAbility v/Per Hågensen
       Investeringer for et bærekraftig samfunn
18.00–20.00 Lærepenger for lærere og lærerstudenter
    Personlig finans – en kjernekompetanse for økt    
    velferd v/ Ellen K. Nyhus, UIA / Agderforskning, m.fl.

TIRSDAG 24.05 

08.00–10.00 Klar for vekst? (Bedriftsseminar)
       Øke lønnsomheten og oppnå sunn vekst i din bedrift?   
    Tips og råd!
11.00–12.30 Sikkerhetssituasjonen i Europa v/Kjell Grandhagen,
    tidligere sjef for den militære etterretningstjenesten,  
    nå DNB
12.30–14.00 Oppstartsseminar (Bedriftsseminar)  
    Planer om å starte bedrift eller så vidt i gang?  
    Hva er viktig å tenke på?
16.15–17.15  Aksjemarkedet v/aksjestrateg Kristian Tunaal
    Hvor er vi? Hva forventes? Hva anbefaler DNB?
17.30–20.00 Boligseminar
    Veien til boligdrømmen
    Darren Saines, en av Norges mest anerkjente     
    hagedesignere, gir oss avslutningsvis tips og gode råd

ONSDAG 25.05 

10.00–10.45 Pensjonsseminar for bedrifter v/Knut Engelsen, DNB Liv
    Pensjonsmarkedet – trender og muligheter
11.00–13.00 Lunsjseminar v/sjeføkonom Øystein Dørum
    «Fra gullalder til oljebrems!»
16.15–17.15  Aksjehandel på nett v/Kim Andre Farago
    Hvordan komme i gang med aksjehandel på nettet?
 
 

TORSDAG 26.05 

11.00–13.00 Digitale trender
    Fra Intranett til  facebook@work? v/Karoline Brubæk, DNB
    VIPPS, hva skjer videre?
    Smart Solgt – digital annonsering 
    v/Fredrik Sveijer, DNB Eiendom
    TESLA – den digitale revolusjon i bilverdenen
10.00 –11.00 Hvordan komme i gang med bruk av Nettbank? (senior)
13.00–14.00  Hvordan komme i gang med bruk av Mobilbank? (senior)
14.30–15.30 Rusletur på Torvet, i lyd og bilder
     v/Inger Johanne og Knut Mæsel
16.30–17.30 Et øyeblikk, jeg lever! v/Egil Svartdahl, TV-pastor
    Ord til ettertanke i et høyhastighetssamfunn
18.00–19.00 Boligseminar
    Tid for boligbytte? Fra villa til leilighet?
 

LØRDAG 28.05  

10.00–15.00 Familiedag i DNB
    Aktiviteter for barn, film, fiskedam m.m.
    Tømming av sparebøsser
    Trekning av billetter til dyreparken
10.00 –14.00 Lørdagstorg i DNBs lokaler 
    Kunder presenterer sine produkter m/smaksprøver

Noen arrangementer har begrensede plasser.  
Klikk på hvert enkelt program for mer informasjon 
og påmelding.

Sted: DNB Gården, Markens gate 19
Kontaktperson:  Janet B. Vollset, 
tlf. 991 51 316 (mellom kl. 9 og 15)

deltager.no/dnbuka2016
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