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Pär Johansson, mannen bakom Glada
Hudikteatern, nominerad till Årets
Affärsnätverkare
Mannen bakom framgångssagan Glada Hudikteatern, Pär Johansson, har
nominerats till utmärkelsen Årets Affärsnätverkare 2011. En utmärkelse vars
syfte är att sprida ljus över nätverkandet som en viktig del i företagens
försäljning och marknadsföring och som tidigare vunnits av bland andra David
Lega och Isabella ”Blondinbella” Löwengrip. Vinnaren utses under en
mingelkväll i Stockholm den 24 november.
1996 arbetade Pär Johansson som habiliteringspersonal på dagcentret i

Hudiksvall. Pär föreslog att man skulle starta en teatergrupp som en av de
olika verksamheter de utvecklingsstörda kunde välja att delta i. Förslaget
möttes med blandade känslor men efter att ha genomfört den första
föreställningen var tongångarna desto mer positiva. Resten är historia.
Pärs engagemang och förmåga att driva projekt har visat sig vara oerhört
stark. Genom sin orädda attityd har han fått många olika delar av samhället
att stödja sin idé .
Pärs motivering till nomineringen lyder:
Kontakterna och nätverket finns inom kultur, politiker, media, näringsliv och
föreningsväsende. Geom sitt nätverkande har han skapat en av de häftigaste
framgångssagorna inom svensk kultur.
Konkurrensen om vem som kommer utses till Årets Affärsnätverkare ser ut att
bli tuff i årets omgång. Många starka kandidater har redan kommit in och
nominerings- och röstningsfunktionen är öppen på www.affarsnatverkare.se
fram till och med den 21 oktober. Givetvis kan man där hjälpa fram Pär
Johansson i tävlingen genom att rösta på honom. Den slutgiltiga
bedömningen görs sedan av en jury.
Juryn består av vana nätverkare och entreprenörer; Bicky Chakraborty som
byggt upp den största helt svenskägda hotellkedjan Elite Hotels, Mia
Törnblom som är coach och aktuell författare, Olle Zetterberg, VD för
Stockholm Business region, Therese Albrechtson, framgångsrik entreprenör
och föreläsare samt Gunnar Selheden, vd för BNI i Norden.
Arrangör för denna tävling är affärsnätverket BNI (Business Network
International) . BNI hjälper sina medlemmar att på ett helt unikt sätt bygga ut
sina kontaktnät som bevisligen leder till många nya affärer med effektiv
mun-till-mun-marknadsföring.
Läs mer om BNI på www.bni.nu
För mer information, kontakta:
Patrik Wilén, Projektledare för Årets Affärsnätverkare

031-778 35 88, patrik.wilen@bni.nu
Gunnar Selheden, VD för BNI i Norden
031-778 06 20, gunnar.selheden@bni.nu

BNI (Business Network International) är en professionell nätverksorganisation
vars program har utarbetats under mer än 25 år. Organisationen startades
1985 i Kalifornien, USA av Dr Ivan R. Misner, som har doktorerat inom ämnet
affärer genom nätverk. Han är även grundare av BNI:s
marknadsföringsprogram, som bygger på ett strukturerat och målinriktat
arbetssätt med syftet att ge medlemmarna nya kunder genom personliga
referenser, även kallat ”mun-till-mun” marknadsföring.
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