Bidra till fler företag och nå
samtidigt ut med ert budskap!

Bli en av Mod passions partners när vi under 2011-2012 lanserar
ytterligare affärsutvecklingsprogram och affärsgalor i flera
regioner i Sverige!



Vill ni bidra till att fler framgångsrika företag
startas?



Vill ni nå över 300 företagarkvinnor med ert
budskap?



Vill ni föreläsa för eller bjuda in företagarna till
er organsiation?

3,7 av 4

är deltagarnas
snittbetyg på
vårt utvecklingsprogram

Då ska ni bli en av Mod passions
partners när vi under 20112012 lanserar ytterligare
affärsutvecklingsprogram och
affärsgalor i flera regioner i Sverige!

600 företagare

har under två år
deltagit på våra
program och galor

hh Sälj
hh Varumärke
hh Prissättning
hh Affärsmässighet
hh Mingelkompetens

Fotograf: Ewa Kronfält

Områden våra program berör:

9 av 10

anser sig ha knutit
kontakter som är
värdefulla för deras
företagande

Välj bland våra partnerspaket!
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Ni skickar ut information och inbjudningar i era nätverk
Nä
• Namngiven som nätverkspartner på hemsidan och Facebook
• Namngiven som partner på Affärsgalan som är projektets slutevent
• Två biljetter till Affärsgalan på er ort
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5 000kr exkl moms

• Som ovan och dessutom
• Utställarplats på Affärsgalan på er ort
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10 000 kr exkl moms
Silv
• Som ovan och dessutom
• Vara med i goodiebagen på galan med en rabatt/gåva
• Möjlighet att delta i och mingla på vårt affärsutvecklingsprogram
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20 000 kr exkl moms

• Som ovan och dessutom
• Möjlighet att genomföra en workshop på affärsutvecklingsprogrammet
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Me

30 000 kr exkl moms
• Som ovan och dessutom
• Möjlighet att föreläsa/synas på scenen på affärsgalan på er ort
• Möjlighet att få tillgång till deltagarna och erbjuda individuell rådgivning

Vi skapar gärna samarbetsformer som passar just er.
Kanske vill ni sponsra oss med catering, lokal, material eller en kontorsplats?
Vi tar gärna en förutsättningslös diskussion!

Intresserad av att nå hundratals
företagarkvinnor under 2011 och 2012?
Eller kanske har ni en egen idé kring hur vi skulle
kunna samarbeta? Tveka inte att ta kontakt med oss!
Kontakta Projektledare Margaretha Elleby, Createlle,
createlle@gmail.com eller 070 717 50 91 eller processledaren
Angeli Sjöström, Processrum, info@processrum.se, 076 313 44 32
På vår hemsida kan du läsa mer och även se bilder från förra
årets projekt - www.modpassion.se

Vi har redan valt att medfinansiera projektet:
ATT:Studio | Communikologen AB | Elleby ekonomiservice HB |
Long tall Sally Kommunikation AB | MinKarriär.se

Fotograf: Ewa Kronfält

Samtliga
deltagare i våra
program är
intresserade av
en fortsättning

