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Starta Sveriges roligaste organisation

Att vara ordblind är roligare, då ser man kopplingar som ett barn i alla sammanhang. Vid ett mingel
nyligen träffade jag en kvinna som sa att hon jobbar på Swedfun, då jag tog för givet att det är en
> Stefan

organisation som utvecklar och samlar allt roligt i Sverige. Min entusiasm verkade både skrämma

Engeseth

och förvåna kvinnan som upprepade, lite tydligare den här gången, att hon jobbar på Swedfund.

Föreläsare

Barnet i mig kunde inte hålla sig utan registrerade både swedfun.se och swedfun.com direkt. Jag

> Kontakt/Epost

skänker mer än gärna sidorna till någon som har den ödmjuka ambitionen att göra Sverige lite
roligare.

Market Magasin utser Handelns hetaste
varumärken!
FREE
DOWNLOAD

Den 13 september presenterar Market Magasin en unik undersökning av ca 350
detaljistvarumärken. Vilka är de starkast lysande stjärnorna och vad lyckas de med som andra inte
gör? Hur ligger ni till? Mer info och anmälan: Lyssna och lär av Tesco, Ica, Lindex, Cheap Monday,

PUB, Nike m fl!

Inspiration med tips

ONE intervju med P&G Business Development. Missade du galan? LiveEarthWalk.org Michael

Moores film Sicko sprids nu illegalt i Sverige med politiska undertoner. Saker som rör på sig i
> Download

kartongform. Blocket öppnar familjesite. Seminarium Kvinnliga Doers.

first chapter

> Download
the book

The Vikings used to drink wine from the skulls of
their enemies. Now they sell furniture in flat
boxes. They took a civilization based on pillaging, plundering and narcotic mushrooms and

gave us The Nobel Prize, IKEA, Ericsson, Lego, Absolut Vodka and Stefan Engeseth. So what’s in it
for you? The answer is the Viking Manifesto, a call to arms for a new way of doing business and
creating brands.

Vi anlitar Strålfors för elektronisk marknadskommunikation. Läs mer.
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