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Jan Carlzon
Jan Carlzon har i løpet av sine 25 år innen ledelse fått rykte på seg for å være en
markedsorientert innovatør. I løpet av en åtteårsperiode lyktes han med å få tre
foretak til å gå med overskudd, "Vingresor", "Linjeflyg" og "SAS", og ansees av
mange som en "turn-aroundspesialist". Jan Carlzon har også skrevet om
strategisk ledelse og motivasjon av sjefer og ansatte i boken "Riv pyramidene"
som har blitt oversatt til 17 språk. Jan er en av Sveriges mest respekterte og
ettertraktede forelesere og han er til stadighet etterspurt både i Sverige og
utlandet.
For mer informasjon om Jan Carlzon - klikk her!

Christian Majgaard
Christian Majgaard var sjef og konserndirektør i "LEGO® Gruppens"
suksessperiode i 80-årene og 90-årene med ansvar for en lang rekke
internasjonale funksjoner som markedsføring, produktutvikling, "branding" og
forretningsutvikling. Hans internasjonale virke rommer - som eneste danske mange års medlemskap av verdens mest kompetente toppdirektørnettverk
innen "branding" - og markedsføringsstrategi "Groupe d' Ouchy" i Sveits, samt
noen år som dommer ved "European Advertising Awards" i London.
For mer informasjon om Christian Majgaard - klikk her!

Frode Kyvåg

Benja Stig Fagerland

Klas Eklund

Christian W. Jansson

Frode Kyvåg er norsk
håndballtrener og idrettsleder.
Generalsekretær for
fotballturneringen Norway Cup fra
1975. Trener for damelaget i
Bækkelagets SK sesongene
1983-88 og 1991-2000. Tidligere
trener for kvinnelandslaget og
klubbtrener i Nordstrand,
Bækkelaget, Fjellhammer og
Gjerpen. Frode Kyvåg snakker om
motivasjon, holdninger og
samarbeide. Uten de som
engasjerer seg i idretten stopper
samfunnet og idretten fordi begge
disse er tuftet på dugnadsånden løfte sammen. Idretten har nå en
stor og viktig oppgave som aktør
for folkehelse.

Pär Nuder har i over to tiår
befunnet seg i politikkens
absolutte sentrum. Han har vært
med på å håndtere store
katastrofe og små kriser. Som
finansminister hadde han
ansvaret for et statsbudsjett på
nesten en milliard kroner. I 1996
fikk Pär Nuder i oppdrag fra
Göran Persson å utforme Sveriges
Østersjøpolitikk. Nuder ledet i fire
år Aksjonsgruppen mot organisert
kriminalitet, som var et praktisk
samarbeid mellom
Østersjølandene for å minske den
grenseoverskridende
kriminaliteten.

Klas Eklund er Senior Økonom på
"SEB". Mellom 1994 og 2007 var
han bankens sjefsøkonom. Klas
er også medlem av EUkommisjonens gruppe for
økonomisk-politisk analyse, under
ledelse av kommisjonens
ordførende. På 1970-tallet
arbeidet Klas Eklund som lærer
og forsker på Handelshøyskolen i
Stockholm, der oppnådde han en
Licenitat/licence-grad i
nasjonaløkonomi. Avhandlingen
handlet om langsiktige vekst - og
forandringsproblemer i svensk
økonomi.

KappAhl er en ledende nordisk
motekjede med ca 4000
medarbeidere og nærmere 300
butikker i Sverige, Norge, Finland
og Polen. "KappAhl" designer,
markedsfører og selger prisverdig
mote til mange mennesker og
retter seg spesielt mot
familiekvinner i alderen 30-50 år.
Hovedkontoret og
distribusjonssentralen ligger i
Mølndal, rett utenfor Gøteborg.
Christian W. Jansson har vært
administrerende direktør og
konsernsjef for "KappAhl" siden
2002.

For mer informasjon om
Klas Eklund - klikk her!

For mer informasjon om
Christian W. Jansson - klikk her!

For mer informasjon om
Benja Stig Fagerland - klikk her!

For mer informasjon om
Frode Kyvåg - klikk her!
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