
 

 

Pressinbjudan  
 

Årets Affärsnätverkare 2013  
 

För sjätte året i rad utser affärsnätverket BNI Årets Affärsnätverkare. Det sker den 25 

november i samband med en stor mingelkväll klockan 18-21 på Polstjärnan på 

Sveavägen 77 i Stockholm.   

 

Under året har 50 personer från hela landet nominerats. Juryn har utsett sju finalister.  

Kriterierna för att bli Årets Affärsnätverkare är följande: 

 Vara utåtriktad, synas i näringslivet lokalt 

 Vara känd och uppskattad nätverkare av flera andra 

 Vara aktiv i flera näringsrelaterade nätverk, ha ett stort kontaktnät själv 

 Se referensmarknadsföring som en del av sin marknadsplan 

 Ha byggt upp/utvecklat sin verksamhet genom att aktivt arbeta med sitt kontaktnät  

 Ha utvecklat sin egen verksamhet genom att skapa bra kontakter, men även hjälpt 

andra att utveckla sina verksamheter genom kontakter 

 Vara genuint positiv och tala gott om andra personer och på så sätt öka förtroendet för 

andras verksamheter 

 

 

Tidigare Årets Affärsnätverkare: 

2012: Ola Lauritzen  

2011: Pär Johansson 

2010: Isabella Lövengrip  

2009: David Lega   

2008: Peter Wallentin 

 

Välkommen till Polstjärnan, Sveavägen 77, Kvällen börjar klockan18 och slutar klockan 21. 

Årets Affärsnätverkare 2013 tillkännages ca 19.50 – 20.15 

 

OSA senast fredag den 23 november till: 

Caroline Knutsson-Hall 0735 17 35 00, caroline@knutsson-hall.se 

 

Mer information:  

 www.affarsnatverkare.se 

Gunnar Selheden, vd för BNI i Norden, 0708-13 43 88, gunnar.selheden@bni.nu 

Patrik Wilén, presskontakt BNI, 031-778 35 88, patrik.wilen@bni.nu 

___________________________________________________________________________
BNI är världens och Sveriges största affärsnätverk. Det startades för snart 30 år sedan i USA och har funnits i 

Sverige i 14 år. Affärsnätverket bygger på att medlemmarna lär känna varandra och sina tjänster och produkter. 

Det är enkelt att dela med sig av sina kontakter när man har stor kunskap om kompetenser och verksamheten hos 

sina teamkollegor. Och uppgifterna på vad som åstadkomms i BNI-team talar sitt tydliga språk. Den som är aktiv 

inom BNI är generös med sina egna kontakter och får själv bättre och mer affärer. BNI har 160 000 medlemmar i 

6 500 team i 54 länder.  
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