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S P R Å K :  S V E N S K A

Susanne Birgersdotter, grundare och VD för 
spelbolaget IGOTCHA, är en sann entreprenörssjäl. 
Hon startade närmast av en slump hemma vid 
köksbordet. Idag, 4 år senare, driver Susanne ett 
snabbt växande app-bolag som seglat upp på den 
internationella marknaden sedan de lyckades hamna 
på första plats i AppStore. 

Dessutom äger Susanne flera andra företag och har en 
ständig ström av kapitalstarka investerare på ingång. 
Hennes affärsidé är att utveckla, designa och leverera 
de största applikationerna till smartphone-användare 
över hela världen.

Susanne verkar i en mycket mansdominerad bransch 
där den kvinnliga spelaren är väldigt ovanlig. Detta 
bär självklart med sig sina utmaningar, men är främst 
något som Susanne sett som en fördel då det gett 
henne ytterligare drivkraft och en vilja att lyckas. 

Susanne Birgersdotter menar att ”nyckeln till 
framgång är att ha självdistans nog att våga be om 
hjälp”, vilket hon på ett fint sätt också illustrerar med 
berättelser och exempel från sin egen verklighet.

Susannes mål är att genom, bland annat, föreläsningar 
kunna inspirera andra – inte minst kvinnor – att våga ta 
steget ut i entreprenörskapet.

Nyckeln till framgång är att ha självdistans 
nog att våga be om hjälp

Att lyckas i en föränderlig värld
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Ge omgivningen en positiv chock!
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”Gott humör ger gott resultat och gott resultat 
ger gott humör” är ett av PGs citat som speglar 
både PG och hans föreläsningar.

Vill du bli inspirerad, skratta, bli motiverad, få 
tankeställare och skapa driv i arbetsgruppen? 
Då ska du lyssna på PG Wettsjö! Han är en 
hänförande retoriker som finner den viktiga 
kärnan i sitt budskap. 

Med stor erfarenhet av kundservice-utbildning, 
retorikträning och säljutbildning är PG en 
lysande föreläsare inom området personlig 
kommunikation.

Hur vänder man en missnöjd kund till nöjd 
kund? Vad är orsakerna till att vi brister i 
kommunikationen? Hur vänder vi på dåliga dagar 
till bra dagar? Hur bryter vi dåliga vanor? Vad är 
vinnande kundkommunikation? 

Detta och mycket annat kommer PG att prata 
om och med entusiasm, humor och gedigen 
erfarenhet lyckas han trollbinda sin publik. Vi törs 
lova många skratt men också många tänkvärda 
reflektioner.

Claes Hemberg förklarar börsen, räntor och pengar 
som få andra. Han talar till dig både som ledare 
och privatperson om ekonomiska utmaningar, 
risker, utsikter, chanser och missförstånd. Han 
sätter de stora avgörande siffrorna i ett påtagligt 
sammanhang.

Han har en bakgrund som journalist och författare. 
Idag är han en av landets mest angelägna 
ekonomer. De flesta känner nog till Claes Hemberg 
ifrån den allmänna debatten om börs, fonder, räntor 
och pensioner, i hans arbete som sparekonom på 
Avanza Bank.

Claes har även skrivit flera kritikerrosade böcker 
om ekonomi och sparande. 2015 var han expert 
i SVTs tv-serie Låna för livet. Senast i juni 2016 
utsågs Hemberg även till landets främste 
privatekonomiske kommentator.

I egenskap av styrelseledamot verkar Hemberg 
idag även i stiftelserna Allbright, Lärargalan samt 
Design lab S.

Vi känner honom från tv och tidningar. Som 
föreläsare är han dessutom en mycket inspirerande 
och handfast ögonöppnare.

VÅRSEMINARIUM 1

M O D E R AT O R :

Kattis Ahlström har lång 
erfarenhet av samtalsmetodik 
och intervjuteknik. Hon har stor 
scenvana och har bland annat 
coachat ett flertal personer 
som uppträder i media. 

D AT U M  O C H  P L AT S :

Göteborg, Svenska Mässan 
Tisdag 20 mars 2018

Stockholm, Stockholmsmässan 
Onsdag 21 mars 2018

Malmö, MalmöMässan 
Torsdag 22 mars 2018

En ekonomisk 
ledarstil
Chefer som tar risker och sätter 
höga mål är mest gynnsamma för 
företagens ekonomi. De behåller 
och skapar kreativitet, är orädda 
för förändring och vågar utmana 
företagskulturer. Dessa chefer 
är inga förvaltare, de lyssnar på 
medarbetarna men avväger och ser 
behovet. Lär dig hur du kan påverka 
dig själv och dina medarbetare på 
ett ekonomiskt sätt!

O B S  L O K A L E N

MRF i samarbete med Hjärntillskott


