
NÄTVERKA MED DJURGÅRDEN HOCKEY

Nätverket 1891 är ett aff ärsforum där den
personliga kontakten bland medlemmar är
nyckeln till framgång och aff ärer. Nu vill vi
stärka det genom att göra unika, personliga
och mer uppskattade aktiviteter tillsammans.

Ju mer man känner varandra ökar chansen
till aff ärer antingen mellan varandra eller via
rekommendationer till det egna nätverket som 
alla besitter. Vårt nätverk skall andas det vi 
arbetar med varje dag nämligen, laganda och 
förtroende och med det så ökar chansen till 
framgång som i detta fall är nya aff ärer.

  
  Temat vid dessa träff ar
  skall vara ”en givande
  och underhållande
  stund tillsammans”.

Exempel på dessa träff ar kan vara:
Matlagning, fi ske, konsert, föreläsning,
SHL-match på bortaplan mm.

Som medlem är du med och kan påverka
innehållet på våra träff ar samt hela utvecklingen 
av Nätverket 1891.  Vår målsättning är att man 
ska lämna varje träff  med ett leende, ökad
kännedom samt en bättre kontakt med en
eller fl era andra medlemmar.

Detta ingår
· 1 medlemskap i Nätverket 1891

· 6 st aktivitetsträff ar 

· 1 st mini-mässa i samband med SHL-match

Pris
15 000 kr / säsong och medlem

DIF MARKETPLACE

Nu lanserar vi DIF MarketPlace – en lojal aff är för alla Djurgårdare
Nå Djurgårdare samt övriga med dina erbjudanden!

På DIF MarketPlace har du möjlighet att få ut dina erbjudande till
Djurgårdare samt alla andra som besöker MarketPlace! Du kan
anpassa dina erbjudanden som du själv önskar, ex extra förmåner
till medlemmar, säsongskortsinnehavare oavsett om gäller privat-
personer och företagare. Genom DIF MarketPlace har du möjlighet
att få intäkter pga av ditt partnerskap med Djurgården Hockey. Mål-
gruppen är stor då vi delar denna med fotbollen. Skapa attraktiva
erbjudanden som gynnar både ditt företag, DIF hockey/fotboll
samt köparen. Här stärks även ditt företag mot Djurgårdaren.

www.dif.neveroff side.com


