


Nätverk 1896 är Sundsvall Hockeys affärsnätverk med företagare från
Sundsvallsregionen. Vårt fokus ligger på business to business
med ett gemensamt intresse för ishockey och Sundsvall Hockey. Som
medlem kan du vara med och påverka innehållet på våra aktivitetsträffar
och utvecklingen av nätverket.
 
 
Målsättningen med nätverket är att under trevliga former bygga
relationer med nya potentiella kunder samt stärka och utveckla
relationen med redan befintliga kunder.
 
Vi strävar efter att vara ett affärsnätverk som kommer
att ge dig personlig utveckling genom intressanta föreläsningar och
diskussioner där du naturligt byter erfarenheter och breddar ditt eget
nätverk med likasinnade företagare. 

EXEMPEL PÅ AKTIVITETSTRÄFFAR 
 
Aktivitetsträffarna kommer främst att hållas i våra egna
lokaler: Bastulogen, Mötesplatsen och Captains Lounge. Det kommer även finnas
möjligheter att spela curling och egen hockeymatch vid intresse. Alternativa
aktivitetsträffar är bowling hos Enjoy Bowling och whiskyprovning med guidad
tur hos High Coast Whisky. Vi siktar även på att ta in föreläsare, både lokala
som besöker oss samt föreläsare från hela landet, digitalt via länk.
 
 

HOCKEY-VM 
 
Varje säsong kickstartar vi med en VM-resa
för att uppleva Tre Kronor på olika platser runt
om i Europa. Där nätverkar vi i omväxlande och
trevliga miljöer. Det ingår flygresa, hotellnätter
samt matchbiljetter.
 
 

VM-TURNERINGAR
2021–26 

 

2021: Zürich och Lausanne, Schweiz

2022: Minsk, Vitryssland och Riga, Lettland

2023: Tammerfors och Helsingfors, Finland

2024: Sankt Petersburg, Ryssland

2025: Prag och Ostrava, Tjeckien

2026: Sverige och Danmark



Tillgång till Captains Lounge under hela säsongen. Sitt enskilt och bekvämt i vår
lounge (lägg till mat för 150 kr). Om loungen är uthyrd vid match tillhandahåller
vi en alternativ lokal.

8 st. nätverksträffar under perioden sep –april. + Hockey-VM i maj

Möjlighet att hålla en 5-10 min presentation (vill man hålla en presentation
meddelas det innan).

Möjlighet att ta med en gäst för 350 kr/träff

Utställningsmöjlighet vid minimässa i Mötesplatsen vid ett tillfälle.

Utrymme att presentera företaget på vår hemsida i text, bild och videoformat

I medlemskapet ingår även tröja, kaffemugg och medlemskort.

     

 

    

 

      

      

   

UPPLÄGG

15 000 kr/säsong
Tillägg för att åka med på VM-resan: 4 500 kr/säsong
 
Medlemskapet följer hockeysäsongen, 12 mån. (maj – april).
För ytterligare medlemmar från samma företag får man 50% i rabatt
på grundpriset.

PRIS

Kontakta oss om ni är intresserade av att vara med eller
om ni vill ha mer information.

 
Affärsnätverksansvariga

Daniel Koskinen 070-455 19 83 
Jonny Arvola 073-978 60 31

INTRESSERAD AV ATT VARA MED?




