
 
 

Lanna den 5 november 2020 

Ny ägare till BusinessMatch 

Nu har vi framtidssäkrat affärsnätverket BusinessMatch! Från den 1 november är Henrik 

Johansson ny ägare och verksamheten kommer att bedrivas genom Lannalodge AB. Henrik 

och Jenny startade BusinessMatch tillsammans med Therése och Sven-Erik för 11 år sedan 

och har ett genuint intresse av att nätverket fortsätter.  

- Coronapandemin har slagit hårt mot vår verksamhet och vi har i princip haft 

näringsförbud sedan mars i år, säger Sven-Erik som tillsammans med Therése driver 

en eventbyrå. Allt pekar på att större evenemang inte kommer att kunna genomföras 

under hela nästa år och då började vi fundera i nya banor.  

 

- Det var naturligt att vända sig till Henrik som varit med från start, är en stor entreprenör 

och som dessutom har ekonomiska muskler att fortsätta driva BusinessMatch in i 

framtiden, säger Therése. Vi är oerhört glada för att affären gick i lås. 

Sven-Erik och Therése kommer fortsätta att arbeta med BusinessMatch som nu får sin 

hemvist ute på Lanna, närmare bestämt på Lanna Golfbana 10. Här finns både kontor och eget 

mötesrum för nätverket och alla är varmt välkomna på besök. 

- Vi värdesätter BusinessMatch och ser fram emot att ta nätverket till nästa nivå, säger 

Henrik. Affärer gör man med människor man gillar och litar på. Därför är det viktigt 

med bra nätverk. Det blir inga drastiska förändringar men vi lägger till mervärden som 

våra andra verksamheter kan bidra med.  

 

- Det har varit en utmaning att driva ett nätverk under pandemin men vi har fortsatt att 

arrangera aktiviteter även om vi har fått anpassa dem, summerar Therése och Sven-

Erik. Vi har passat på att ge hemsidan ett lyft, arbetat fram en varumärkesstrategi för 

framtiden och skapat ett nytt koncept med vår egen talkshow Business & Friends. Nu 

är vi rustade för nästa kapitel. 

Vi har tillsammans lagt en plan för 2021 och här finns ett guldkorn som vi snabbt vill se ert 

intresse för, nämligen en kryssning i Kroatien på ett eget fartyg. Det kommer att ingå en plats 

för varje medlemsföretag utan extra kostnad, då årets resa inte kunde genomföras. 

- Vi vill visa fantastiska platser i Kroatien där vi hämtar mycket inspiration ifrån till våra 

anläggningar, säger Henrik och Jenny. Vi konfererar och bor ombord på eget fartyg och 

gör strandhugg på olika öar. Innan vi åker får alla ta ett Corona test så vi inte får smitta 

ombord. 

Nu ser vi fram emot ett nytt kapitel i BusinessMatch historia och vi hoppas att ni vill fortsätta 

vara medlemmar och utveckla nätverket tillsamman med oss! 

 

Henrik Johansson, Jenny Johansson, Therése Hedén och Sven-Erik Jungander 

 


