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VELKOMMEN(TIL(JUNI(NYHEDSBREV!
FRA(CONNECTSPORT!
(
KÆRE(MEDLEM(–(DET(GÅR(RIGTIG(GODT(!(
!
Det!kører!derud!af!,både!internt!og!eksternt!for!ConnectSport.!Vi!har!haft!vores!første!
Session!og!er!klar!til!anden,!hvor!vi!nu!allerede!er!mange!flere!medlemmer!samlet.!
Der!er!en!kæmpe!viden!og!lyst!blandt!vores!medlemmer!og!det!er!fedt.!!
Undskyld!udtrykket,!men!vi!“sparker!røv”!og!det!kan!mærkes,!så!det!er!fantastisk.!
!
På!de!efterfølgende!sider!er!der!udpluk!fra!vores!samarbejdspartnere!om!konkrete!
tilbud,!og!vi!arbejder!på!at!få!flere!samarbejdsaftaler!på!plads.!Husk,!hvis!du!har!ønsker!
om!en!bestemt!målgruppe!eller!lign.,!så!kontakt!os.!!!
!
God!fornøjelse!med!ConnectNews!Juni!2014.!!
!
Peter!

FORSIKRINGERNE!I!FOKUS
Vi!har!i!længere!tid!været!i!dialog,!og!afholdt!mange!møder!med!flere!
forsikringsselskaber,!da!vi!gerne!vil!sikre!vores!medlemmer!et!godt!udgangspunkt!for!
gode!vilkår,!samt!de!rigtige!priser.!Vi!arbejder!stadig!på!højtryk,!for!snart!at!kunne!
levere!de!bedste!produkter!på!markedet,!for!vores!medlemmer.!ConnectSport!
arbejder!med!hele!paletten!som!omhandler!både!pensionsordninger,!
erhvervsforsikringer!og!sundhedsforsikringer.!
!
!
!
!

SUNDHEDSKONCEPTER
Vi!er!også!her!snart!klar!med!et!meget!spændende!koncept,!der!hjælper!Jeres!centre!
med,!at!blive!skarpere!indenfor!sundhedsområdet.!Vi!arbejder!kun!med!de!bedste,!
og!ConnectSport!vil!sikre,!at!vores!medlemmer!får!et!koncept,!der!virker!i!deres!
nærområde.!Et!koncept!der!omhandler!god!økonomi,!sundhedstjek!og!
sundhedsanalyse!af!flere!målgrupper.!Alt!dette!for!at!skabe!stor!trafik,!øget!fokus!og!
større!indtjening!i!hallerne!på!dette!område.
!!
!

!

ENERGI!PÅ!DEN!RIGTIGE!MÅDE
Energi!i!husene!er!også!et!stort!tema.!Her!er!vi!også!i!forhandling!med!leverandør!på!
hele!området.!ConnectSport!vil!hjælpe!med!at!sikre!den!rigtige!energi!og!hermed!
også!et!samarbejde,!der!opnår!bedre!økonomi!i!alle!husene.
Alle!medlemmerne!får!besked!omkring!de!mange!fordele!i!Connectsport.

JUNI SESSION
I(INVITERES(HERMED(TIL(VORES(JUNI(SESSION((
TIRSDAG(D.(17.(JUNI(KL.(08.30B15.00.(
STEDET(ER(HADERSLEV(IDRÆTSCENTER,((STADIONVEJ,(6100(
HADERSLEV(
DET(SPÆNDENDE(PROGRAM(ER(SÅLEDES:(
kl.!08.30!Z!08.45!Velkomst!og!morgenmad!
Kl!08.45!Z!10.15!Rundvisning!
kl.!10.15!Z!13.00!Case!udefra*!
kl.!13.00!Z!13.30!Frokost!
kl.!13.30!Z!15.00!Case!fra!centeret(

*TEMAET(HER(PÅ(ANDEN(SESSION(ER((
NETVÆRK(OG(SAMARBEJDE,(OG(VI(HAR(EN(SPÆNDENDE(
CASE(I(VENTE.(
VI(GLÆDER(OS(TIL(AT(SE(JER(ALLE(
PÅ(VEGNE(AF(STYREGRUPPEN.(
PETER(((

Pris kr. 4.950,- ex. moms.
For medlemmer af ConnectSport er arrangementet gratis.
Tilmelding pm@connectsport.dk senest d. 16. juni kl. 12.00

DEN RIGTIGE
SAMMENSÆTNING

HVAD ER
CONNECTSPORT
?

Som medlem kommer du
sammen med de ”rigtige” dvs.
dem du kan spejle dig I. Du får
noget konkret med hjem hver
gang.

ConnectSport er en væsentlig idéskaber,
samarbejdspartner, omdrejningspunkt og
igangsætter indenfor udvikling i branchen

Ved at være en del af en
netværksgruppe opnår du et
større fagligt netværk,
inspiration og en større
indsigt i andre tiltag. Du
kommer i en gruppe, som
tiltaler dig og dine interesser.
Medlemmerne kan hjælpe dig i
en konkret udfordring eller
ConnectSport kan henvise dig
til andre i det professionelle
netværk.

Gennem projekter, der inddrager innovation,
dialog og samarbejde, fremmer ConnectSport
medlemmernes udvikling og kompetencer
ConnectSport er medlemmernes foretrukne
mødested - fysisk og virtuelt
ConnectSport afdækker,
udfordrer og varetager
medlemmernes individuelle
og fælles interesser
Via netværkstanken vil vi
skabe udvikling for alle
medlemmer
Vi er samarbejdspartnere og ikke
konkurrenter.
Vi skaber win-win situationer for alle,
og bidrager med vækst.

HVORFOR
MEDLEM ?

Vi er landsdækkende og udvider dit
netværk samt skaber stærke relationer.

Du møder andre kollegaer med de
samme udfordringer som dig.

Medlemmerne inspirerer
hinanden og motiveres af indlægsholdere
udefra.

Du sparer penge på
indkøbsfordele

ConnectSport er et netværk i udvikling og
tilpasser sig tidens trends.

Du får noget konkret med hjem og
value for money.
Du udvider dit netværk.

SE MERE PÅ
WWW.CONNECTSPORT.DK

Du skaber resultater på jobbet og
sikrer en sparring og råd til at
lykkedes.

KONTAKT CONNECTSPORT

Du bruger sekretariatet til løsning
af udfordringer hvor vi kan guide
dig videre til det specifikke
center/hal der kan hjælpe eller
rådgive dig.

E-MAIL : PM@CONNECTSPORT.DK
PETER MEJER MORTENSEN
E-MAIL : PM@CONNECTSPORT.DK
TEL. : 24 77 45 03

-25% RABAT TIL
MEDLEMMER AF
CONNECTSPORT PÅ
HELE KATALOGET

FOR(NÆRMERE(INFORMATION(OM((
MEDLEMSSKAB(AF(CONNECTSPORT,(KONTAKT(
OS(FOR(ET(UFORPLIGTENDE(MØDE.!
KONTAKT(CONNECTSPORT(
(
PETER(MEJER(MORTENSEN(
EBMAIL(:(PM@CONNECTSPORT.DK(
TEL.(:(24(77(45(03(
MEDLEMSKAB!KR.!8.900,Z!KR.!EKSKL.!MOMS!ÅRLIGT.!

Et(medlemskab(inkluderer!
!!
•4!årlige!netværksmøder!
!!
•Sparring!med!andre!i!netværket!
!!
•Nye!forretningsrelationer!
!!
•Medlemsnyt!
!!
•Tilbud!om!Kurser,!arrangementer!o.!lign.!
!!
•ConnectSport!logo!til!fri!afbenyttelse!!
!!
•Mulighed!for!at!benytte!rabatordninger!igennem!ConnectSport!

