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Iloista alkavaa kesää, hyvät ystävät!
Vihdoinkin kesä on täällä ja saamme nauttia lämmöstä, auringosta, ystävistä,
iloisista tapaamisista ja rennosta elämänasenteesta. Kesällä kaikki vaan
tuntuu sujuvan letkeästi. SyNetin kevään useissa verkostotilaisuuksissa on
ollut teemana kehon ja mielen hyvinvointi, mielen rauha, kauneus, tyyli, liikunta
ja terveellinen ravinto. Näitä perusasioita on hyvä pitää esillä, sillä liike-elämän ja menestyksen
paineet voivat uuvuttaa kehon ja mielen ihan huomaamatta. Ensimmäisen puolen vuoden
aikana olemme toteuttaneet 16 erilaista jäsenhankinta- ja verkostotapaamista, mukaan lukien
kuukausittaiset lounastreffit. Uusia jäseniä yhdistykseemme on liittynyt vuoden alusta jo 42.
Jäsenmäärämme on pian 250 - jäsentavoitteemme v. 2019 on 300 jäsentä.

Yli rajojen - yhteistyössä on voimaa!
Yhdistyksemme strategiana on SyNet Grow - yli rajojen! Yhteistyössä on uskomaton voima.
’Katso sisällesi. Siellä on valtavasti voimaa! Katso ympärillesi. Sieltä saat valtavasti tukea.
Katso esikuvia. Sieltä saat valtavasti inspiraatiota!’ Olemme käynnistäneet tänä vuonna
onnistuneesti Kouvolan osastomme toiminnan, kiitos siitä kuuluu aktiiviselle toiminnan
vetäjälle, Katja Lindqvistille. Toukokuussa järjestimme Savonlinnassa myös
verkostoitumistilaisuuden paikallisten ja lähialueiden yrittäjä- /vaikuttajanaisten ja -miesten
kanssa. Tilaisuus oli erittäin onnistunut. Innostusta liittyä SyNetin toimintaan mukaan löytyy
paljon. Etsimme parhaillaan paikallista toiminnan vetäjää. Seuraava tapaamisemme on
28.8.2019 Savonlinnassa. SyNet on myös mukana Uusinajattelijoiden Etelä-Karjala -ryhmässä,
joka kehittää ja kristallisoi alueemme menestystekijöitä yhdessä muiden merkittävien
alueen toimijoiden kanssa.

Saimaa Forum 4. - 5.10.2019 Imatran Valtionhotelli Early Bird -ilmoittautuminen on nyt!
Vuoden merkittävin tapahtuma on lokakuun alussa järjestettävä Saimaa Forum. Kutsumme
kaikki jäsenemme ja yhteistyökumppanimme osallistumaan hengenkohotusseminaariin ja
gaalailtaan. Forumin tavoitteena on kyseenalaistaa vanhoja ajattelumalleja ja luoda uusia
näkökulmia menestyksen varmistamiseksi yritystoiminnassa ja taloudessa. Myös
selviytymistarinat jaksamisesta ja onnistumisesta ovat koskettavia.
Olemme avanneet Synetin verkkosivuille Saimaa Forum –sivuston www.synet.fi/saimaaforum
Sieltä löydät ohjelman, luennoitsijat, ilmoittautumisohjeet, sponsoripaketit, samoin kuin
edulliset hotellihuoneet ja niiden varaukset. Voitte ilmoittautua sähköisesti kyseisellä
sivustolla. Toimi heti! Ennakkoilmoittautuminen alennettuun hintaan on voimassa
20.06.2019 saakka! Järjestämme forumin yhteistyössä Etelä-Karjalan Yrittäjien ja EteläKarjalan Kauppakamarin kanssa. Saimaa Forum tulee olemaan SyNetin vuosittainen
huipputapahtuma.

Palautekysely toiminnan kehittämiseksi ehdotukset vuoden yrittäjä- ja vaikuttajanaiseksi 2019
Kehittääksemme edelleen toimintaamme ja verkostotapahtumiamme jäsentemme toiveita
vastaaviksi toteutamme syksyllä nettipohjaisen jäsenkyselyn, johon toivomme teiltä
palautetta, kommentteja, ehdotuksia ja uusia avauksia. Valmistelemme kyselyn huolella ja
saamamme tulokset huomioimme ensi vuoden toimintasuunnitelmassa ja -kalenterissa.
Samalla pyydämme teitä ehdottamaan suosikkianne vuoden 2019 yrittäjä- ja
vaikuttajanaiseksi. Kriteerit lähetetään kyselyn liitteenä.

Seuraa meitä Facebookissa!
SyNetin facebook tykkäysten määrä on jo yli 620. Käy seuraamaan meitä ja kutsu kaverisikin
seuraamaan. Tavoitteemme on saada 1000 tykkäystä vuoden loppuun mennessä!

Yhteistyöstä kiittäen ja aurinkoista kesää toivottaen
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”Menestyksen salaisuus on siinä,
että saat ihmiset ympärilläsi tuntemaan itsensä voittajiksi.”
- PK -

