Kan idrottare bidra till
framgångsrika företagare?

Arkipelagen kontorshotell har knutit sponsorkontrakt med
elitseglarna Emil Bengtson – Emil Racing Team, och
Johanna Bergqvist – Team Bergqvist. Arkipelagen kommer
att följa dessa idrottares resa mot deras mål och starta
ett samarbete där idrott och företagande går hand i hand.
– Tanken är att vi skapar ett arrangemang kring såväl
segling som vinsterna av en strukturerad planering för
att ro ett projekt i land. Önskan är att våra hyresgäster,
på ett lustfyllt sätt, ska hitta verktyg att använda inom
sina företag. Vi ser att det finns många beröringspunkter mellan att bli en framgångsrik idrottare och
en framgångsrik företagare, säger VD Daniel Carlsson.
Johanna Bergqvist är en tidigare framgångsrik
E-jolleseglare och idag bland annat rorsman på
Team Bergqvist Matchracing.
– Vi är sex tjejer mellan 18–24 år som seglar tillsammans i Team Bergqvist Match Racing. Vi reser
jorden runt och seglar så mycket som det bara går.
Just nu ligger vi 9:a på världsrankingen bland tjejer
och vårt mål är att bli bäst i världen, både bland
tjejerna och killarna, berättar Johanna.
Emil Bengtsson seglar individuellt och hårdsatsar
i OS-klassen Laser standard med målet att få en
OS- biljett till Tokyo 2020.

– Kombinationen att ha varit elitseglare sedan 13 års
ålder och samtidigt satsat på min personliga utveckling
gör att jag har en bra plattform att kunna vidareutveckla
andra och tillmötesgå mina samarbetspartners behov,
säger Emil.
Arkipelagen ser fram emot att följa båda teamen i både
med- och motgångar och tror på ett gynnsamt samarbete för både idrottarna och företagarna.
Mer information
VD Arkipelagen Daniel Carlsson, 0708-360318
daniel.carlsson@arkipelagen.com
www.arkipelagen.com
Arkipelagen med Nordens största kontorshotell i Sisjön
bedriver anläggningar även i Hildedal och på Järntorget.
Arkipelagen har idag ca 400 kontorsplatser. Kontorsrum,
konferensrum och en kreativ miljö är grunden i Arkipelagen.
Därutöver bygger Arkipelagens koncept på att stärka
kundens prestation, genom aktiviteter som kompetensutveckling, hälsa/motion och ett aktivt affärsnätverk.
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