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Invitation til informations- og netværksmøde 
 

Kom og hør om mine nye og spændende planer – og mød nye partnere til dit netværk 

 

tirsdag den 6. november 2007 kl. 16.00 – 18.00 

i vores nye lokaler på 

Frederiksberg Allé 17, 4. sal 

 

Hvad er Anette Sand A/S – og hvad sker der med Inloco Regnskab? 

 

Der sker en masse spændende ting i Inloco Regnskab i øjeblikket. Vi er det bedste hold nogensinde 

og har fuld fart på. Vi har sat os nogle store mål, og det giver mange nye og vigtige opgaver at løse.  

 

Pr. 1. januar 2008 omdanner jeg Inloco Regnskab til aktieselskabet Anette Sand A/S. I det nye firma 

bliver der to selvstændige afdelinger: 

 

• Inloco Regnskab. Her samles de fleste af de medarbejdere, du allerede kender. Inloco 

Regnskab fortsætter med at bogføre og lave ”bogfør-med-aftaler”, lukke årsregnskaber 

og guide dig igennem debet-/kreditjunglen, når du har brug for det. 

 

• Regnskabsskolen. I Regnskabsskolen viderefører vi succesen med de korte kurser, du 

allerede kender. Men vi vil også lave længere forløb. Det første nye kursusforløb er ”Di-

plomkurset”. På 20 kursusdage over 10 måneder uddanner vi nye bogholdere – et ambi-

tiøst og nødvendigt initiativ, for der er stor mangel på bogholdere i Danmark. 

 

Smugkig og netværk 

 

Mellem jul og nytår flytter vi ind i vores dejlige, nye lokaler, men du får altså mulighed for et smug-

kig allerede ved informations- og netværksmødet den 6. november. Her vil vi fortælle om de forde-

le, vore kunder, kursister og samarbejdspartnere kan høste af omdannelsen og vores nye initiativer. 

 

Vi vil også fortælle om mulighederne for at blive en del af succesen som medejer af en ambitiøs 

virksomhed i en moderne aktieselskabsstruktur. 

 

Undervejs byder jeg på en beskeden anretning, ligesom du får mulighed for at bytte visitkort med 

spændende mennesker fra Inlocos store netværk. 

 

Jeg håber, du har tid og lyst til at komme, og af hensyn til serveringen vil jeg bede om din tilmelding 

senest den 30. oktober på anette@inloco.dk eller 3333 0102.    

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anette Sand 


