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theView Business Club  
 

Den Gyldne Relation 
Pressemeddelelse 
 
En pris for den gode relation 
 
I år uddeler erhvervsnetværket theView Business Club for første gang prisen "Den Gyldne 
Relation". Prisen er etableret for at hylde personer, der gør en indsats ud over det sædvanlige for 
at hjælpe mennesker og forretninger omkring sig med at vokse og udvikle sig.  
 
 
 
En anerkendelse af indsatsen 
"Det er nærmest umuligt at overdrive betydningen af gode relationer i forretning", siger Jakob 
Krarup, facilitator for netværket og CEO i theView - "men det kræver at man dyrker dem. Det 
kræver energi og tid at skabe den tillid, der gør at vi kan bruge hinanden". Prisen er tænkt som en 
anerkendelse til dem, der bruger den tid og energi, og som er villige til at bidrage positivt til andres 
forretninger.  
 
 
 
Det handler om andre end os selv 
Prisvinderen nomineres og vælges af netværkets medlemmer, men ikke fra egne rækker. "Det har 
været vigtigt for os, at det ikke bare bliver os selv der klapper hinanden på ryggen", understreger 
Jakob Krarup. At opdyrke netværk betyder også at vende sig udad.  
 
Det der hyldes er relationen mellem den der gør indsatsen og den der opnår en gevinst. 
Belønningen går til den person, der har gjort indsatsen - den anden part har jo allerede vundet. 
"Intet menneske er en ø, og ingen har opnået succes helt på egen hånd", siger Jakob Krarup. "Vi 
ønsker at vise vores anerkendelse af 'de usynlige helte', der har så stor betydning, men som 
sjældent bliver nævnt".  
 
 
 
Netværket og virksomheden bag 
Netværket består af kommercielle profiler inden for afsætning, ledelse og udvikling, herunder bl.a. 
ejerledere, iværksættere, investorer og rådgivere. Formålet er at være hinandens støtter og 
ambassadører. Det er theView og medlemmerne, der finansierer både pris og Award Show, dels 
gennem medlemskaber og dels som sponsorer på dagen. Netværket drives af virksomheden 
theView, som arbejder med forretningsudvikling og vækst.  
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Med prisen hører, ud over anerkendelsen som vinder af årets Gyldne Relation, en præmie af ægte 
finguld.  
 
Overrækkelsen finder sted ved et kombineret seminar og Award Show i København den 1. juni 
2018.  
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