Netværks opkøb
Erhvervsnetværk styrker sig i kampen på
et trængt netværksmarked i Danmark
Global-Networking har i august 2007 købt Speednetworking. Købet medfører, at alle, som
netværker i de 2 organisationer, vil få endnu flere muligheder for at netværke, og ikke mindst
mulighed for at netværke på tværs af Global-Networking og Speednetworking.
Stifteren af Speednetworking, selv samme Mr. Speednetworking - Flemming Juliussen, udtaler om
opkøbet: ”Jeg forsætter som konsulent for selskabet, og vil stadig være en del af den daglige
ledelse, og selvfølgelig er jeg der til alle events’ene. Vi var med Speednetworking nået til en fase,
hvor vi skulle gå fra at være en spændende deltidsforretning til at det efterhånden tog al min fritid
og skulle til at være en virksomhed med flere ansatte på fuldtid. Jeg var ikke sikker på, at vi kunne
tilbyde deltagerne forskellige netværksprodukter nok til at bære virksomheden økonomisk. Derfor
valgte jeg at lade kræfterne samles via salget.”
Købet betyder intet for de 2 koncepter, der ikke vil blive ændret. Jan Brøgger direktør i GlobalNetworking udtaler: ”Speednetworking er et rigtig godt alternativ til Global-Networking. Vi har
bestemt ikke købt Speednetworking for at det skal til at ligne Global-Networking - tværtimod”
understreger han. Jan Brøgger forsætter ”Vi ser i dag mange forskellige netværk, og jeg vil kun
opfordre folk til at dyrke mere end et netværk. Om det er den samme udbyder eller ej mener jeg
ikke er afgørende, blot man finder det eller de netværk, som man har tid til, og som man kan lide at
deltage i.”
Konceptet Speednetworking blev lanceret første gang i Danmark 2006. Siden har næsten over 1.000
deltaget i de mange events der er skabt, og den omsætning, der er blevet skabt for de deltagende
mindre og mellemstore virksomheder, skønnet at ligge langt over 5 mio. kr.
Folk netværker typisk på faste tidspunkter. Dermed styrker Global-Networking sin position
væsentligt, da der nu både udbydes netværkskoncepter for de morgenfriske, og et koncept for dem,
hvor det passer bedst at dyrke sit netværk efter arbejdstid ophør. Jan Brøgger udtaler ligeledes at:
”Tanken om at lave Global-Networking senere på dagen og Speednetworking til de morgenfriske
ligger ikke fjern”
Billed tekst:
Tidligere konkurrenter - og nu efter opkøbet - gode kollegaer. Jan Brøgger og Flemming Juliussen
har indgået aftale om køb af Speednetworking.
Mere information om de to netværk kan findes på www.Global-Networking.eu eller
www.Speednetworking.dk
Yderligere info vedr. fusionen fås hos Jan Brøgger, Global-Networking på telefon 22 46 42 63, mail
jb@Global-Networking.eu eller Flemming Juliussen, Speednetworking på 25 27 71 51, mail
mail@Speednetworking.dk

