
	  
Foto	  från	  stranden	  i	  Torrevieja	  
	  

	  
	  

Qoola	  Qvinnor	  Spanien	  
	  
Syftet	  är	  att	  inspirera	  kvinnor	  att	  leva	  sin	  passion	  och	  förverkliga	  sina	  
drömmar-‐	  med	  fokus	  på	  företagande	  och	  entreprenörskap.	  
	  
Välkommen	  till	  gruppen	  Qoola	  Qvinnor	  Spanien	  
https://www.facebook.com/groups/635323029923112	  
	  
Jag	  som	  hälsar	  dig	  välkommen	  heter	  Gunnel	  Thunström	  och	  är	  ambassadör	  för	  
Qoola	  Qvinnor	  Spanien.	  Jag	  har	  varit	  ambassadör	  för	  gruppen	  Qoola	  Qvinnor	  
Nyköping/Oxelösund	  i	  några	  år.	  Nu	  bor	  jag	  i	  trakten	  av	  Torrevieja	  och	  det	  är	  där	  
jag	  kommer	  att	  ha	  verksamhet	  med	  fysiska	  nätverksträffar.	  Ta	  gärna	  kontakt.	  
	  

Gunnel	  Thunström	  –	  	  Läs	  mer	  om	  mig	  här:	  www.thu.se/om	  
gunnel.thunstrom@thu.se	  -‐	  www.thu.se	  -‐	  +4670	  743	  24	  85	  

	  
Mitt	  uppdrag	  som	  ambassadör	  är	  att	  arrangera	  affärsträffar	  för	  nätverkande	  och	  
kunskapsutbyte.	  Träffarna	  annonseras	  i	  gruppen.	  Jag	  blir	  gärna	  vän	  med	  alla	  på	  
facebook	  och	  jag	  gillar	  era	  facebooksidor.	  	  
	  
Policy	  i	  gruppen	  är	  att	  alla	  har	  ett	  porträtt	  på	  sig	  själv	  så	  att	  vi	  kan	  känna	  igen	  
varandra.	  	  
	  
Torrevieja	  –	  I	  den	  trakten	  har	  vi	  fysiska	  nätverksträffar	  
Qoola	  Qvinnor	  Spanien	  startade	  2014-‐12-‐19.	  Första	  träffen	  2014-‐01-‐09.	  	  
	  
Om	  vi	  startar	  grupper	  på	  andra	  ställen	  i	  Spanien	  får	  framtiden	  avgöra	  när	  det	  finns	  
personer	  som	  vill	  agera.	  Läs	  mer	  om	  Qoola	  Qvinnors	  verksamhet	  i	  Sverige	  nedan.	  

	  
	  



	  
	  
Avgift	  vid	  nätverkande	  i	  Spanien	  
Det	  kommer	  inte	  att	  bli	  någon	  medlemsavgift	  under	  2015	  att	  delta	  i	  gruppen.	  Vi	  
tillämpar	  endast	  en	  aktivitetsavgift,	  som	  alla	  som	  deltar	  betalar.	  Även	  de	  som	  är	  
betalande	  företagsmedlemmar	  i	  Sverige.	  	  
	  

• €10/person	  -‐	  Nätverksavgift	  för	  den	  som	  deltar.	  	  
• Avgiften	  är	  en	  ersättning	  till	  ambassadören,	  som	  arbetar	  med	  nätverket	  
• €5/person	  -‐	  Avgift	  för	  förtäring	  när	  vi	  är	  hos	  en	  medlem	  
• Var	  och	  en	  betalar	  sin	  förtäring	  när	  vi	  är	  på	  offentlig	  lokal.	  

	  
I	  Sverige	  gäller	  medlemsavgift	  på	  SEK	  ca	  500	  –	  4.500	  +	  moms.	  Vid	  alla	  
arrangemang	  tillkommer	  en	  deltagaravgift.	  
	  

Om	  Qoola	  Qvinnors	  nätverk	  i	  Sverige	  
Qoola	  Qvinnor	  är	  idag	  ett	  av	  Sveriges	  största	  nätverk	  för	  kvinnor	  och	  erbjuder	  
goda	  möjligheter	  att	  nätverka	  både	  Online	  och	  IRL	  (In	  Real	  Life).	  
	  
Syftet	  är	  att	  inspirera	  kvinnor	  att	  leva	  sin	  passion	  och	  förverkliga	  sina	  drömmar-‐	  
med	  fokus	  på	  företagande	  och	  entreprenörskap.	  	  
	  
Qoola	  Qvinnor	  drivs	  som	  enskild	  firma	  av	  grundaren	  Siv	  Thuresdotter.	  Nätverket	  
startade	  2009-‐12-‐19.	  	  
	  

• Hemsida	  -‐	  www.qoolaqvinnor.se/	  
• Gillasida	  -‐	  www.facebook.com/qoolaqvinnor	  
• QQ	  Youtube-‐kanal	  -‐	  www.youtube.com/user/QoolaQvinnor	  
• Evenemangskalender	  -‐	  www.facebook.com/qoolaqvinnor/events	  

	  
Vi	  erbjuder	  inspirationsdagar	  med	  föreläsningar,	  nätverksträffar,	  event	  och	  resor,	  
temaluncher,	  att	  delta	  med	  oss	  i	  egen	  mässmonter	  på	  Bokmässan	  i	  Gbg,	  After	  
Work	  och	  Fikaträffar	  löpande	  under	  året	  och	  på	  ett	  flertal	  platser	  runt	  om	  i	  landet.	  	  
	  
Qoola	  Qvinnors	  nätverk	  erbjuder	  en	  mängd	  slutna	  FB-‐grupper	  där	  vi	  kan	  
kommunicera	  mot	  såväl	  nischade	  intressegrupper	  som	  lokalt	  geografiskt	  
förankrade	  nätverk.	  Se	  exempel	  på	  grupper	  nedan:	  
	  

• QQ	  Företagare	  2.600	  medl	  -‐	  www.fb.com/groups/qq.foretagare	  
• QQ	  Resor	  550	  medl	  -‐	  www.fb.com/groups/QoolaQvinnorRESOR	  
• QQ	  Gbg/Västkustkvinnor	  -‐	  www.fb.com/groups/321005077989982	  
• QQ	  Stockholm	  600	  medl	  -‐	  www.fb.com/groups/392703617456356	  

	  
Våra	  grupper	  är	  slutna	  =	  alla	  i	  gruppen	  kan	  skriva	  och	  läsa	  det	  som	  sker	  i	  gruppen.	  
Övriga	  har	  inte	  insyn.	  	  Varmt	  välkommen!	  
	  
Siv	  Thuresdotter	  -‐	  siv@qoolaqvinnor.se	  
Grundare	  av	  Qoola	  Qvinnor	  


