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LA BANDEJA
NETWORK

VI UDVIDER PADEL SUCCESSEN
La Bandeja Network er et uformelt erhvervsnetværk for dig, der ønsker at netværke via padel.
De første 25 pladser blev hurtig udsolgt og vi har hver onsdag siden den 18. august været i
gang med padel og netværk i vores nye padelcenter i KIF PADEL CLUB.
Vores træner og netværksfacilitator er landsholdsspiller Kristoffer Jørgensen, og vi har været
så heldige at Kristoffer har fået en dag mere fri til os i Kolding, så vi nu kan åbne for et en ny
gruppe, der har lyst til padel og netværk.
Det nye netværk vil mødes hver tirsdag fra 7:30-9:30, men indtil de første 10 er
tilmeldt træner alle med om onsdagen.
For at gøre netværket så fleksibelt og interessant som muligt vil der være mulighed for
at deltage i netværkspadel om onsdagen på de dage, hvor man er forhindret tirsdag. Vi vil
ligeledes bestræbe os på at lave en række fælles arrangementer, så man kan mødes og
spille med folk i begge netværk.
Kristoffer vil sørge for fokus på udviklingen af jeres padelevner, sikre sved på panden, og I vil
samtidig få mulighed for at møde nye mennesker på tværs af mange brancher.
ER DU KLAR?
Kontakt Kristoffer Jørgensen på 26 80 97 60 / KJ@realnetwork.dk.
Du er også velkommen til at kontakte KIF PADEL CLUB på info@kif-padel.dk
Vamos!

KONCEPT

NETVÆRK & ARRANGEMENTER

Én fast ugentlig træning tirsdag fra kl.7.30 - 9.30. Træningen varetages af
Kristoffer Jørgensen, netværksfacilitator og landsholdsspiller. Variation
af teknik, spiløvelser og kamp. 40 træningsdage om året. Pris: 15.000 ex.
moms og ex. padelmedlemskab (medlemskab i foreningen er en betingelse
for deltagelse).

Som supplement til den faste ugentlige træning vil La Bandeja Network
i tæt samspil med gruppens medlemmer også arrangere deciderede
netværks-arrangementer. Ambitionen er 4 arrangementer om året og disse
kan variere i form, omfang og koncept. Enkelte arrangementer kan være
forbundet med egenbetaling, der ligger ud over dette koncept.

