
 

 

MANGE NYE TILTAG  
DER VIRKER 
 
Velkommen til ConnectSport News Oktober 2015. 

ConnectSport har udviklet sig til meget mere end bare  
netværk, takket været vores aktive medlemmer. 

Vores fantastiske medlemmer er med til at sikre en god  
og spændende dialog på vores digitale platforme, hvor  
videndeling og sjove indlæg gør en forskel. 
Mange nye elementer er dukket op af ConnectSport’s tænketank. Vi kan bl.a. i november byde 
vores medlemmer på et virksomhedsbesøg sammen med 2 af vores gode samarbejdspartnere, 
Abena og Nilfisk. Vi kan også her i Oktober byde velkommen til 2 nye samarbejdspartnere 
nemlig SWIPP og UNIBREW, begge nogen vi glæder os meget til at arbejde sammen med 
fremover. 
I år kan vi også glæde os over CONNECTSPORT OPEN GOLF der bliver afviklet på Lillebælt 
Goldbane d. 22. Oktober 2015. 

Der er forsat stor fokus på uddannelser, workshop, sessioner, indkøb og vidensdeling og vi 
glæder os meget til fremtiden. 

Vores næste session afholdes i November I Hedensted Centret, og det ser vi også frem til.  
 
Netværk er det vigtigste, for sammen kan man flytte noget. 
 
Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du har en god ide eller noget på hjertet. 
 
God fornøjelse, med ConnectNews Oktober 2015. 
 
Vi ses 
 
Peter Mejer Mortensen 
pm@connectsport.dk 
tel. 24 77 45 03 

	  

CONNECTSPORT  
DET ER IGENNEM CONNECTSPORT’S NETVÆRK, DU HAR ADGANG TIL MASSER AF VÆRKTØJER OG MULIGHEDER FOR AT SKABE EN ENDNU BEDRE SITUATION OG RESULTATER. NETWORKING ER IKKE EN SMART TREND, MEN EN MÅDE AT TÆNKE OG ARBEJDE PÅ, SOM ER KOMMET FOR AT BLIVE. 
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GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT ER UDEN TVIVL EN AF DANMARKS BEDST BELIGGENDE GOLFBANE, MED EN SMUK UDSIGT UD OVER LILLEBÆLT, OG MED EN BANE DER BYDER PÅ UDFORDRINGER TIL BÅDE DEN GARVEDE OG DEN NYSTARTEDE GOLFSPILLER. 
!
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GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT ØSTRE HOUGVEJ 130 DK-5500 MIDDELFART 

GOLF 
PÅ ET AF DANMARKS BEDSTE GOLFANLÆG 

TORSDAG!D.!22.!OKTOBER!



 



 

FRISKO IS og 
CONNECTSPORT  
 
har indgået et samarbejde  
på isen, vil du gøre brug af  
disse store fordele,  
så kontakt Jørgen Madsen 
på mobilnr. 27 88 71 88. 



 



 



 



 



 



 



 

  

KOPI • PRINT • SCAN • FAX • SOFTWARE 
Teknologi der arbejder for dig - Kyocera’s 
AVANCEREDE produkter og software har 
markedets bedste DRIFTSSIKKERHED, 
KVALITET OG BRUGERVENLIGHED. 

Vi er foretrukken leverandør til det danske 
erhvervsliv. 

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af 
Jeres kopi- & printaftaler af en af vores 
professionelle konsulenter allerede i dag. 

www.kyocerabusinesspartner.dk 

 

”Respect the Divine and love People” 

Preserve the spirit to work fairly and honorably, 
respecting people, our work, our company  and 
our global community. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

• Årlige netværksmøder.
• Sparring med andre i netværket.
• Konkrete besparelser på musik og events.
• Medlemsnyt.
•  Tilbud om uddannelse, kurser, arrangementer o. lign.
•  Indkøbs- og leverandøraftaler.
•  Mulighed for at benytte rabatordninger.
•  Vi udfordrer hinanden og leverer kvalitetsindspark.
•  Kommerciel sparring og eventoplæg.

LANDSDÆKKENDE NETVÆRK 
for idrætshaller, sportscentre  
og svømmehaller i Danmark
Professionelt netværk hvor du får input, sparring og konkrete fordele. 
Netværk er meget værdifuldt og ekstremt vigtigt. ConnectSport og dets 
medlemmer er aktive og vil sammen flytte hinanden og branchen.

Ønskes medlemsskab eller drøftelse så kontakt:

Peter Mejer Mortensen
E-mail: pm@connectsport.dk

Tel.: 2477 4503

Det er igennem ConnectSport’s netværk, du har adgang til 
masser af værktøjer og muligheder for at skabe en endnu 
bedre situation og resultater. Networking er ikke en smart 
trend, men en måde at tænke og arbejde på, som er kommet 
for at blive.

www.connectsport.dk


