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Ź�Deltagelse i 3 årlige heldags netværksarrangementer som afholdes fordelt i landet på 
udvalgte lokationer. 

Ź�Mulighed for at opbygge langvarige relationer til udvalgte virksomhedsejere, ledere
eller beslutningstagere i branchen. 

Ź�Mulighed for virksomhedsbesøg hos andre netværksmedlemmer eller i din virksomhed -
EquiLink står for invitationer, deltagerlister og hjælper med planlægning. 

Ź�Ny inspiration og værktøjer til både din og virksomhedens udvikling, præsenteret af nogle
af Danmarks bedste foredragsholdere og eksperter. 

Ź�Et neutralt mødested med fagligt ligesindede. 

Ź�Gratis medlemskab i den nye Facebook gruppe: EquiLink online med +240 virksomheder
samlet indenfor hestebranchen. Her får du et nemt tilgængeligt digitalt talerør ud i  
branchen til søgninger og eksklusive tilbud.
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Et medlemskab i EquiLink giver dig unikke fordele for både at netværke seriøst på tværs af 
hestesportsbranchen, samtidig med at du får ny inspiration til hvordan du kan udvikle din 
forretning yderligere. 
 

Mød nogle af Danmarks bedste oplægsholdere, få unikke oplevelser og bliv en del af et 
ambitiøst netværk, som forstår værdien af at skabe relationer, hjælpe hinanden og få nye 
indspark.  

Hos EquiLink får du et fantastisk netværk, inspiration og værktøjer med hjem til udvikling af 
både dig og virksomheden. 
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1 års kontingent gældende 
for en virksomhed* udgør 
kr. 12.000 ex moms pr. 
medlemskab  
(fuldt fradragsberettiget).  
Kontingentet er løbende 
indtil det afmeldes. 

Rate-betaling
Det er muligt at op dele  
kontingentet i 3 rater á kr. 
4.500 ex. moms.
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Nysgerrig efter at prøve om 
EquiLink er noget for dig?  
Tag med til et heldags  
arrangement i EquiLink og 
oplev synergien og  
mulighederne i gruppen. 
Efterfølgende kan du  
bestemme om du ønsker at 
fortsætte med en fast  
medlemsplads, hvor prisen 
for deltagelse som gæst 
bliver modregnet i det årlige 
kontingent. 

Pris for gæstedeltagelse kr. 
2.000 ex. moms.
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Med et passivt medlemskab 
er det muligt løbende at 
tilmelde sig til enkelte  
arrangementer efter ønske. 
1 års kontingent gældende 
for en virksomhed* udgør 
kr. 2.000 ex. moms pr. pas-
sivt medlemsskab.

Tillægspris per tilkøbt  
arrangement kr. 4.000 ex. 
Moms  
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Helene Buen Lindegren 
hbl@herning2022.com - 
Tlf. 31353087
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Ź�3 heldags netværksmøder om året 
Ź�Løbende besøg hos virksomheder i netværket (Ikke heldags arrangementer) 
Ź�Fuld forplejning & drikke til alle arrangementer 
Ź�Ingen brancheeksklusivitet 
Ź�Deltagelse i et dynamisk netværk 
Ź�Et netværk med fokus på forretning og relationer 
Ź�Facilitering og løbende vejledning 
Ź�Ekstra arrangementer i løbet af året i form af skitur, jagter m.m. 
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Kontakt os for en  
uforpligtende snak om  
mulighederne for dig og din 
virksomhed.  
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I EquiLinks nye format bliver der lavet ekstra arrangementer, som du medlem kan tilmelde dig. Disse 
DUUDQJHPHQWHU�IRUHJnU�RYHU�ÀHUH�GDJH�RJ�GH�WR�I¡UVWH�DUUDQJHPHQWHU�EOLYHU�DIKROGW�L�KHQKROGVYLV�3ROHQ�RJ�
Østrig. Turen bliver arrangeret af EquiLink, hvorefter tilmeldingen foregår efter ”først til mølle”-princippet.  
Fælles for ekstraarrangementerne er, at de vil være fyldt med relevant fagligt indhold, og der vil være  
rig mulighed for at skabe nye, eller forstærke allerede eksisterende, netværksrelationer.
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