Bästa Ringenäs Business Club Partner,
Vilket år av LYCKA! Vi har lyssnat på intressanta föreläsare bl.a. Fredrik Persson, Håkan
Friedel, Christoffer Lindhe. Vi har fått nya bekantskaper bland partners och
förhoppningsvis har ni gjort någon affär. Årets tema var LYCKA och det känns verkligen
som det har varit ett lyckosamt år i vårt nätverk!
Även på Ringenäs anläggning har vi haft ett mycket bra år som vi självklart är lyckliga
över. Banan har varit fantastisk och vi har haft många gäster hos oss. Både hotell och
konferens har slagit rekord. Vi har även haft väldigt stora idrottsliga framgångar där Julia
Engström, Ingrid Lindblad och Lynn Carlsson verkligen har pekat ut Ringenäs på
världskartan. Att de kan göra sin satsning är såklart även tack vare alla er sponsorer!
Detta vill vi passa på att säga TACK för och vi hoppas ni är lika stolta som vi!
I år har vi hunnit med många olika aktiviteter: kick-off, eclectic tävlingar, lagtävlingar
över 9 hål, sommarfest, årets tävling, 5-kamp, golfutvecklingar, Ryder Cup, Carnoustieresan och nu senast julbord. Så roligt det har varit och kul att ni är så många som deltar
och utbyter kunskap och skapar relationer på dessa event!
Vi är tacksamma för detta år i lyckans tecken och ser fram emot ett nytt spännande
nätverksår. Vi sitter just nu med planeringen för kommande års program där vi vill
skapa bästa förutsättningar för er att uppnå nya affärsmöjligheter. Har ni något
önskemål gällande programmet eller något annat är ni hjärtligt välkommen att kontakta
oss. Er delaktighet är mycket uppskattad! Vi gör denna Business Club ihop och vi vill
såklart att alla ska känna det som VÅR Business Club.
Det viktigaste för oss är att DU trivs och känner att Du är viktig hos oss. Du och ditt
företag ska alltid känna er välkomna och vi vill hjälpa er så bra vi bara kan!
Tack alla för ett härligt år! Så kul att vi fortsätter att utvecklas tillsammans!
God jul och Gott nytt år önskar
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