Nätverksrapport - augusti 2019
Business & Sports Club etablerades 2011och har som företagsklubb förmodligen
Sveriges största utbud av seminarier, forum, workshops, klubbluncher,
kvällsaktiviteter, provningar i kombination med golf, padel, squash, tennis och
cirkelträning. Business & Sports Club finns i Borås och Göteborg.
”Vi räknar med att det finns ca. 11000 VD i Göteborg och ca. 1500 i
Borås som ansvarar för bolag med fem anställda eller fler.”
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Från mitten av augusti till början av juli så
genomförs 253 aktiviteter i Göteborg och
208 i Borås. Bredden och den kravlösa
modellen gör det möjligt att fritt välja
affärsnyttiga , relationsskapande, sport och
träningsaktiviteter som passar
medlemmarnas egna schema och intressen.

Borås
31

Enligt SCB från 2018 så finns
det 30184 arbetsplatser med
minst en anställd i Göteborg
inkl. Mölndal, Partille och
Härryda kommun.
Motsvarande antal är i Borås
4293 arbetsplatser.
Det finns även ett mycket
stort antal registrerade
aktiebolag utan anställd
personal, som vi medvetet
utelämnat från statistiken.
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fördelning av medlemsföretag och personer
Business & Sports Club har drygt 160 företag(augusti) som
medlemmar där 87% representeras av ägarledda bolag.
Eftersom ett antal av medlemsföretagen har flera delägare så
har vi 131 personer i Göteborg varav 10% kvinnor. I Borås är
motsvarande andel 67 personer med 0% kvinnor.
I höst etablerar vi nya sport och träningsgrupper med fokus på
att öka andelen kvinnor i båda städerna.
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Affärsnytta
Kontakta oss gärna på LinkedIn för att se vilka delar som
intresserar dig mest.
• Erfarenhetsutbyte med andra ledare?
• Nätverka med likasinnade?
• Sport och träning på ett enkelt sätt?
• Knyta nya och värdefulla kontakter?
Borås: Fredrik Bryngelsson

Göteborg: Pontus Henryz

