Booster Friends Executive
NÄTVERK FÖR FÖRETAGSLEDARE OCH BESLUTSFATTARE
Utmaningarna i vår omvärld tvingar varje företagsledning att ständigt utveckla och stärka företagets
samlade kompetens för att vara konkurrenskraftigt över tid. Rätt kompetens och nätverk är avgörande
faktorer för företagets överlevnad. Det gäller att ligga i framkant på alla plan.
Tillsammans med Booster Friends och Grant Thornton mot en ljusare framtid!
I fokuserade grupper utmanar och uppmuntrar våra medlemmar varandra till nya nivåer.
P Du får ett professionellt forum där du kan ventilera och diskutera dina utmaningar i en förtroendefull miljö.
P Du får möjlighet att komplettera och förfina ditt strategiska affärsnätverk.
P Du får inspiration av medlemmar och gäster att fylla på din egen kompetensbank.
P Du får referenser till potentiella kunder och partners i vårt stora affärsnätverk.
P Du får värdefulla ingångar till spetskompetens inom högaktuella områden.
P Du får en hängiven partner som boostar ditt företags och din egen konkurrenskraft – en extra ”Advisory Board”.

Medlemskapet omfattar

När

Plats

P Lunchmöten inklusive gästföreläsningar

Tisdagar

Grant Thornton Göteborg,

11.30–13.30

Östra Hamngatan 26, plan 5

P Gäst i övriga team (2 tillfällen)

Kalendarium 2019

Investering

P Event (1 tillfälle)

15/1, 12/3 och 23/4

SEK 12 000 ex moms/år

P Medlemserbjudanden

10/9, 15/10 och 19/11

och workshops (6 tillfällen)
P Gäst hos medlemsföretag (2–4 tillfällen)

Varmt välkommen till det personliga nätverket!
Bengt Kalin, 0708 – 90 05 02
bengt.kalin@boosterfriends.com

Patrik Gustavsson, 0703 – 10 02 02
patrik.gustavsson@boosterfriends.com

BOOSTER FRIEN

Vi har sedan 1984 stöttat företag och individer i ökad effektivitet och konkurrenskraft. Vi brinner för att tillsammans med våra uppdragsgivare utveckla och skapa hållbara affärer genom att långsiktigt säkerställa en säljande företagskultur,
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Du får ett vänligt inställt forum att ventilera och
diskutera dina frågor i en professionell och
förtroendefull miljö.

