
Program Trendgalan 3 november Vasateatern, Vasagatan 19-21  
 

12.00 registrering 
 

12.30 Trendgalan öppnar 
 

12.35-12.45 Agneta Villman & Åsa Coey, Villman Produktion och Centre 
för Outstanding Leadership hälsar välkomna. Agneta och Åsa låter kulturen 
möta näringslivet genom artistförmedling, teater och ledarskapsutveckling 
genom skådespelare och filosofer 
 

Block 1: Full fart framåt, med koll på personen och kommunikationen 
 

12.45-12.55 Vinden har vänt - Vi rekryterar! Katarina Brorsson, 
Brainpeople, omsätter sedan starten 75 miljoner på rekrytering och 
bemanning, utan externa ägare. 
 

12.55-13.10 Sylvia Nylin, nytillträdd VD Informationsföreningen, den 
kommunikativa organisationen-framtidens affärsmodell 
 

13.10-13.25 Stefan Engeseth, marknadsföringsguru, aktuell med The fall of 
PR the rise of advertising som alla deltagare får i goodie bagen! 
 

13.25-13.35 Erik Arnberg, Binero, Sveriges bästa webbhotell 2009 enligt 
Internetworld och marknadsledande på microbloggar – så börjar du 
microblogga för ditt företag! 
 

13.35-13.45 Jonathan Bean, tidigare Nordenansvarig PR Newswire, numer på 
Newsdesk, pressrummet på Internet. Go international with your (PR) 
message!  
 

13.45-14.00 Paus med marknadssnack 
 

Block 2: Internationella affärer 
 

14.00-14.10 Janis Vanags, Air Baltic pratar resetrender. Ändrade 
beteenden och nya marknader. Så bygger AirBaltic sitt varumärke.  
 

14.10-14.20 Douglas Harrison, grundare av BBI-Better Business 
International. Så lyckas du internationellt. BBI hjälper företag med kulturell 
integration och språk/översättningar. 
 

14.20-14.30 Max Wang, Stockholm Style. Max is a Taiwanese living in 
Stockholm writing about design in Stockholm for Vogue Taiwan and recently 
published a book in Taiwan about Swedish design. Max will tell us Swedes what 
will work in China. 
 

14.30-14.45 Oscar Kylberg, Bringiton reality show Big Time Spender ses 
av en halv miljard kineser  
 

14.45-14.55 Piano på Internet, Erik Ramström, Game and Gain och Robert 
Wells via länk från Kina lär dig spela piano via datortangenterna 
 

14.55-15.05 Marknaden som växer. Gustav Rhenman, AGI – Asia Growth 
Investors förvaltar en Kina-fond. 
 
15.05-15.15 Claes Hemberg, talesperson och sparekonom på Avanza 
berättar hur du sparar mindre men får ut mer. Claes är aktuell med en bok med 
nämnda titel! 
 

15.15-15.35 Paus med mingel med personerna som gör affärer med 
världens superekonomi och som sparar mindre och får ut mer! 
 



Block 3: Medier i förändring 
 

15.35-15.50 Hans Skarplöth, VD Viasat. Varannan svensk ser på webbtv. De 
gamla affärsmodellerna för TV-kanalernas med TV-tablåer ersätts med att låta 
Tittaren själv få välja. 
 

15.50-16.00 Robert Mellberg, Videofy Me. Siten som samlar Videobloggar, 
nytt medium för unga. 
 

16.00-16.10 George Samuelsson – Fox Mobile, om mobiltrender 
 

16.10-16.25 Sung-Kyu Choi, Spotify. Från Scenen till mobilen. Sung-Kyu 
Choi berättar om sin resa från musikscenen som rockstjärna till största hiten på 
länge i svenskt näringsliv, Spotify. 
 

16.25-16.35 Andreas Carlsson berättar hur han kommer på en låt och om 
sin nya bok Live to win-the songs that wrote my life 
 

16.35-16.40 Janet Leon sjunger Andreas Carlssons hit 
 

16.40-17.00 Paus  signering av Andreas böcker & Janets skivor 
 

Block 4: Samhälle i förändring 
 

17.00-17.15 Jan Söderqvist, författare, filosof och journalist SvD pratar om 
nya trender, aktuell med Kroppsmaskinerna, bok med Alexander Bard 
 

17.15-17.30 Siw Malmgren, John Mattsson AB om framtidens boende  
 

17.30-17.35 Nancy Holm, Svanen om nätverk för miljön 
 

17.35-17.45 Jeanette Gorosch, grundare av Nanny.nu som sedan starten 
för två år sedan sysselsätter 350 barnvakter, varav 250 arbetar dagligen. Nu 
franchisas konceptet ut till resten av landet.  
 

17.45-18.00 Per Schlingmann, partisekreterare Moderaterna - om 
Moderaternas parti- och kursändring - hur påverkas drivkraften hos 
människor och företag 
18.00 ca Årets företagare utses av Per-Erik Eriksson, Företagarna 
Stockholms Län 
 

18.00-18.20 Paus med glögg i nya smaker i samarbete med 
Dufvenkrooks o provsmakning från Delikatessgrossisten 
 

Block 5 Nya affärer - du är aldrig bättre än din nästa affär 
 

18.20-18.35 Martin Frey, VD Blocket. Vintage 2.0 Aldrig har det varit så rätt 
att handla begagnat. 
 

18.35-18.50 Monique Wadsted, advokat och partner MAQS, 
varumärkesfrågor inom media, IT, reklam, entertainment. Känd från program i 
TV8, krönikör i Resumé och representant för filmindustrin i Pirate Bay-
rättegången ger Monique tips för internationell framgång 
 

18.50-19.05 Anna-Stina Nordmark-Nilsson, VD Företagarna. Förändring 
för framgång. 
 

19.05-19.20 Nu Startar vi om Sverige – Rolf Dahlberg, VD Visma presenterar 
kampanjen för fler företag och delar ut Vismapriset till ett nystartat företag 
med den bästa potentialen. 
 

19.20 Cay Bond delar ut Trendpriset 2009        
Till 21.00      Mingel till 21.00 med snittar & vin 


