Hejsan i sensommar-värmen!
Tisdagen den 1:a september är det återigen dags för Speed Business® Walk.
Vi testade konceptet den 14/5 i Falun med enkom mycket positiv feedback från
deltagarna, trots att vi promenerade genom både snö, regn, blåst & sol under
en och samma promenad på en timme. Det blev en minnesvärd mingel-erfarenhet!
Under Speed Business® kombinerar vi skapande & underhåll av kontaktytor med
friskvård under 60 minuters promenad. Var 7:e minut pausar vi promenaden och
får en ny person att samtala med vid vår sida. Under promanden får du totalt åtta
personliga samtal med företagsledare. Efter genomförd promenad äter vi lunch
tillsammans och minglet får du som en naturlig del, samtidigt som vi äter gott.
Arrangemanget är situationsanpassat för att klara Folkhälsomyndighetens direktiv.
Vi har plats för max 50 deltagare. Lunchen, som tillagas av Tony Persson på D.E.T
Catering AB, kommer i matlådor och åtnjuts utomhus. Vi serveras kycklingsallad
med pasta & sås samt kaffe på maten. Skriv med särskilda önskemål i din anmälan.
För vem
Du som är partner till företagsledarnätverket har förtur bland övriga som bjuds in.
Som vanligt behöver du titulera dig VD, ägare, regionchef e.t.c. för att få delta.
Ditt partnerskap har pausats
P.g.a. rådande situation beträffande Corona-pandemin, har befintliga partnerskap
pausats. När läget är mer stabilt och efter att en eventuell andra våg av pandemin
passerat, kommer vi starta upp Speed Business® igen i dess ordinarie form.
Speed Business® Walk kommer att adderas, vi återkommer med datum för dessa.
Pris för deltagande 1/9 är 250 kr exkl. moms. Som deltagare publiceras du på
speedbusiness.se samt i sociala medier. Kostnaden faktureras ditt företag. Anmälan
görs senast fredag 28/8 med namn, mob. & företag till: mika.snell@speedbusiness.se
Vi tillämpar ”först till kvarn” i detta, från partnerskapet fristående arrangemang.
Tider: Samling 11.15 vid Gammelgården - Promenad 11.30 – 12.30 - Lunch 12.30-13.00
Varmt välkomna önskar Mika Snell från Företagsledarnätverket Speed Business®!

