
	  

BNI är världens och Sveriges största affärsnätverk som får affärer och företag att växa. Att vara del av BNI är en långsiktig 
investering som ger nya affärer och skapar tillväxt, inte bara för dig utan också de andra i nätverket. Tillsammans skapar vi 
fler affärer för oss själva och fler jobb för samhället. 
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BNI presenterar 2015 års finalister till utmärkelsen 
Årets Affärsnätverkare  
	  
BNI, världens och Sveriges största affärsnätverk, utnämner sedan 2008 Årets Affärsnätverkare. 
Utmärkelsen går till en person och entreprenör som använder nätverkande som viktig metod för 
att skapa affärer. Bland årets finalister hittar man personer som jobbar med såväl 
skönhetsprodukter och hotell, som rekrytering och bygg. Vinnaren koras vid ett stort 
mingelevent på Berns Salonger i Stockholm den 9 februari.  
 
BNI (Business Network International) hjälper företagare att bygga ut sina kontaktnät genom effektiv 
referensmarknadsföring.  
– En bra nätverkare har många relationer, arbetar strukturerat och är van att både ge och ta. För att 
lyckas utveckla sitt nätverk måste man vara generös med sina egna kontakter. Vi vill genom 
utmärkelsen hylla en person som gjort detta på ett framgångsrikt sätt och lyfta nätverkande som en 
viktig del i företagens försäljning och marknadsföring, säger Gunnar Selheden vd för BNI och 
jurymedlem.  
 
Sedan september har man kunnat nominera personer till utmärkelsen Årets Affärsnätverkare på BNI’s 
hemsida. De åtta finalisterna har sedan tagits fram av en namnkunnig jury bestående av Ola 
Lauritzson, Therese Albrechtsson, Mia Törnblom, Bicky Chakraborty, Michael Issa och Gunnar 
Selheden.  
 
 
Finalister Årets Affärsnätverkare 2015 
 
Anna Stenberg  WES (Women Executive Search) 
Bahjat Mourad  Nätverkarna Öst 
Helena Berggren  Helena Berggren AB 
Ida Backlund   Rapunzel of Sweden  
Lasse Nilsson   Thorskogs Slott 
Ola Serneke   Serneke Group 
PeO Axelsson   Marknadscheferna 
Ragnhild och Lars Jacobsson The Perfect World Foundation 
 
– Att sitta med i årets jury var en riktig utmaning, med många intressanta nomineringar hade vi tuffa 
beslut att fatta. Årets finalister håller oerhört hög kvalitet och är alla värdiga vinnare, säger 
jurymedlemmen, tillika författaren och ledarskapsutbildaren Mia Törnblom. 
 
Bland tidigare vinnare hittas profiler som Frida Boisen, Carina Nunstedt, Pär Johansson, Isabella 
Löwengrip och David Lega.  
 
Läs mer om de nominerade på www.affarsnatverkare.se 
 
För mer information: 
Gunnar Selheden, vd BNI tfn: 031- 778 06 20, e-post: gunnar.selheden@bni.nu  
www.BNI.nu  


