Samarbetspartners:

utveckla ditt företag
med sport competence
sportcompetence.se

”

Vi vill att våra gäster på hotellet ska få så stora mervärden som möjligt.
Att få ta del av landets främsta experter inom idrott, motion och wellness
är en förmån både för våra gäster och vår egen personal. Vi och våra
gäster uppskattar tillgängligheten till kunskap, enkelheten med digitala
föreläsningar och webbinar på ett mycket positivt sätt.
Katarina Boustedt, General Manager på Scandic

HR, friskvård & ökad prestation.
Näringslivet och idrotten har mycket att lära av varandra. Därför
har vi samlat ledande forskare, företagsledare, förbundskaptener,
elitaktiva, f.d. elitaktiva och många andra med unik kunskap på ett
och samma ställe.
Sport Competence är en utbildningsportal som hjälper till att utveckla
och inspirera svensk motionsrörelse och näringsliv. En arena där dom
främsta experterna möter näringslivet digitalt genom föreläsningar
och seminarier.
Företag använder Sport Competence i såväl HR aktiviteter som
friskvård och som ett naturligt verktyg för att prestera bättre
individuellt och som organisation.

”

Vi använder Sport Competence som ett led i vår
personalsatsning. Här finns många bra kost och
träningstips för hela personalen. Genom vår licens
stödjer vi samtidigt föreningar där vi verkar!
Lizette Nilsson, HR-ansvarig på Vätterhem

En attraktiv arbetsplats.
Sport Competence är ett smart sätt att arbeta med friskvård
och inte minst en förmån för alla anställda. Kunskapen i portalen
skapar resultat och utveckling för individen men också för
verksamheten. Ta hjälp av närmare 50 experter och nyttja dem
i företagets utvecklingsprocesser.
Krydda konferenser, event och möten!
Föreläsningarna är utmärkta som förberedelse inför ett möte
eller konferens men också som en hel eller del av ett event.
Det kan handla om ledarskap, mental träning, inspiration,
att hantera stress eller annat tema som är lika viktigt för ett
företag som inom idrotten. Efter eventet kan alla deltagarna gå
in i portalen och repetera kunskapen när dom själva vill.

”

Det känns väldigt förmånligt att vi som företag får ta del av
Sveriges främsta experter. Det är lika lärorikt för oss som för
idrotten. Att vi dessutom är med och bidrar till utveckling hos
föreningar känns väldigt bra!
Jan Lindblad, Auktoriserad Revisor & Partner på PwC

MAXIMERA FÖRETAGETS FRISKVÅRDSARBETE
MED ÖVER 75 DIGITALA FÖRELÄSNINGAR
Fysisk träning

Friskvård

På Sport Competence finns föreläsningar
inom träning, motion och wellness med
allt från Yoga och ledarskap till kost och
näringslära.
Här kan alla anställda ta del av just deras
intresseområde från Sveriges främsta
experter - när som helst på dygnet.
Här följer några av våra kategorier som är
speciellt populära hos näringslivet.

Inspiration

Inspiration är en spännande kategori med personliga
och lärorika föreläsningar med några av Sveriges
största idrottsstjärnor. Passar utmärkt som start på en
konferens, kick off eller annat event.

Fysisk träning - Du behöver inte vara proffs inom
någon idrott för att hitta nyttiga och spännande ämnen
inom fysisk träning. Här kan du lära dig att arbeta med
målsättning och hur man tränar för att bli fysisk yngre.

Personlig utveckling

Personlig utveckling är vår samlingskategori för de
föreläsningar som utvecklar dig på ett mer proffesionellt
plan. Här finns idrottens främsta experter inom
presentationsteknik, sociala medier och ledarskap med
mera. Mycket som efterfrågats ifrån näringslivet!

Friskvård står starkt på agendan på svenska arbetsplatser.
Här har vi samlat föreläsningar för att jobba proaktivt
med att att öka välmående hos medarbetarna och på så
sätt minska sjukfrånvaro.

Wellness

är ett brett begrepp som innehåller
föreläsningar inom b.la. Yoga, pilates, mediation.
En populär kategori för företag. Här kan du också se
föreläsningar om hur du som individ kan träna andningen
för att motverka stress i vardagen.
Wellness

Enkelt, nära & utvecklande.
I portalen kan du och hela din personal i obegränsad omfattning
ta del av digitala föreläsningar. Du kan också ställa frågor och ha
webbmöten med experterna. Det går också bra att boka fysiska
föreläsningar, då kommer experten och föreläser på ditt företag.

Utvecklas via våra öppna webbinarier
Håll gärna koll på våra kommande webbinarier. Varje månad
har vi nya webbinarier med olika teman. Är du nybörjare så
rekommenderar vi att du anmäler dig till Kom-igång webbinariet.
Då träffar du oss digitalt i 20 minuter där vi hjälper dig och ditt
företag att komma igång på ett bra sätt.

Tips och råd - varje vecka
När du har skapat ett konto på Sport Competence så får du
automatiskt tips och råd till din registrerade mailadress. Här
får du även nyheter såsom nya inspelningar och föreläsningar
presenterade för dig. Varje email går att svara på om du har
frågor eller andra spörsmål.

Vi ses på sportcompetence.se

Sport Competence Sweden AB
Gjuterigatan 9, Pl. 29. 553 18 Jönköping
Tel: +46 76-4153922
Mail: info@sportcompetence.se
www.sportcompetence.se

KUNSKAPSPARTNER
FRISKVÅRD & SPONSORSKAP

Idag används Sport Competence i väldigt många idrottsföreningar runt om i landet.
De använder experternas unika erfarenheter och kunskaper i befintliga utbildningsprocesser,
både för de aktiva, för ledarna men även för idrottsföräldrarna som har en stor och viktig roll i
föreningsutvecklingen.
Tack vare samarbeten med idrottsförbund och med stor hjälp från näringslivet kan fler och fler
föreningar ansluta sig. När du ansluter ditt företag till Sport Competence ger du automatiskt
valfri förening eller klubb en årslicens för alla deras medlemmar utan extra kostnad. Ditt företag
blir något vi kallar Kunskapspartner till föreningen. En nytänkande sponsoraktivitet där ditt
företag bidrar till en hållbar utveckling av föreningslivet. En win-win för alla parter.
Som bonus för alla Kunskapspartners kommer ditt företag exponeras och profileras vid
inloggning för vald förenings alla medlemmar likt exemplet bredvid. Det gäller under hela året.
Du får även en digital guldmedalj som du kan nyttja i extern kommunikation eller annat.

Exempel:

