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eWork, ny partner till Sveriges högst rankade seglare!  
eWork är med start 2013 huvudparter och namngivande partner till världstvåan 
i matchracing Björn Hansen med besättning. Teamet kommer tävla som eWork 
Sailing Team på Alpari World Matchracing Tour, den internationella VM-serien 
och professionella världstouren, som med sina sex deltävlingar i Tyskland, 
Sydkorea, Sverige (Marstrand), USA, Bermuda och Malaysia är en av 
seglingsvärldens mest prestigefulla tävlingar. 

 
 
”Vi är givetvis väldigt glada att eWork beslutat sig att gå in som teamets huvudparter. Detta ger laget en ekonomisk 
stabilitet som krävs för att fokusera på vårt mål, att vinna VM-guld i år.  Vi kommer göra allt för att eWork ska känna 
att segling och matchracing är en bra marknadsförings- och eventaktivitet för företaget.”        
      Björn Hansen,  EST 
 
”Det känns mycket spännande för eWork att stödja Björn och hans team i deras satsning mot VM-titeln. De ger oss också 
möjligheten till att göra aktiviteter i samband med VM-deltävlingarna i allmänhet och på Match Cup Sweden i synnerhet. 
På Marstrand kommer vi göra aktiviteter på plats och ha ett tält i race village vilket skapar en bra plattform för möten med 
nya potentiella kunder samt att presentera företaget i en bra miljö. De kärnvärden som förknippas med segling, såsom miljö, 
friluftsliv och lagarbete med snabb anpassningsförmåga och flexibilitet överensstämmer bra med eWork’s.” 
               
     Erik Thornberg, eWork 
För mer information kontakta:                                                                                                               
Erik Thornberg, CMO eWork Scandinavia AB, mobil: +46(0)70 3 55 46 79, e-mail: erik.thornberg@ework.se 
Björn Hansen, skeppare eWork Sailing Team, mobil: +358 (0) 40 90 06 732, e-mail:bjorn@atsea.nu 

Om eWork Sailing Team 
Ledda av Björn Hansen satsar teamet på att vinna VM i matchracing. Förra årets andraplats i VM-serien och den 
nuvarande andraplatsen på världsrankingen visar att Björn med gastarna Mathias Bredin(fördäck), Sebastian 
Wedel(batteriet), Philip Guhle(trim) och Gustav Tempelman(taktik) etablerat sig i världstoppen. Laget jobbar 
målmedvetet för att ta sista steget mot guldet. 

Om eWork 
eWork är en komplett konsultleverantör. Med tillgång till över 60.000 konsulter erbjuder de specialister globalt 
inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Det innebär att eWork alltid kan garantera leverans av rätt 
kompetens till rätt pris. Genom att samla dina konsultinköp hos eWork sparar du tid och kan effektivisera 
administrationen och kapa kostnaderna. 
eWork har ramavtal med fler än 130 kunder och över 3000 konsulter på uppdrag inom IT, teknik och 
verksamhetsutveckling. 


