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Therese utsedd till Europas
bästa unga entreprenör!
Therese Albrechtson – etta bland Europas unga entreprenörer!
Det står nu klart sedan alla röster räknats samman i Business
Weeks tävling.
– Det här är den finaste utmärkelsen man kan få som ung
entreprenör i Europa, så det känns naturligtvis otroligt roligt,
säger Therese.
Det är den ledande internationella affärstidningen Business Week
som arrangerat tävlingen Europe’s Young Entrepreneurs för tredje
gången. Och i en klass för sig stod 23-åriga Therese Albrechtson
från Göteborg.
– Det här är naturligtvis otroligt roligt. I min roll är det här det
största man kan vara med om, säger Therese.
Redan när det stod klart att Therese var nominerad till tävlingen, började telefonen ringa.
Och hon räknar med att det kommer att bli en hektisk tid framöver.
– Karriärmässigt betyder förstås det här oerhört mycket. Nu finns alla möjligheter att
vidareutveckla mina tankar och idéer där framför allt mina föreläsningar kommer att stå i
fokus, säger Therese och fortsätter:
– Det som driver mig och det jag brinner för är att hjälpa och inspirera människor till
självförverkligande och att våga förverkliga sin dröm.
Europe’s Young Entrepreneurs 2008 inleddes med att tidningens läsare nominerade deltagare
till tävlingen. En jury plockade därefter ut ett antal personer som sedan djupintervjuades.
Utifrån dessa svar, plockades totalt 17 kandidater ut till den slutliga omröstningen, där
Business Weeks läsare fick vara med och rösta.
Flest röster fick israelen Tal Chalozin, men eftersom han inte räknas som europé (tävlingen
var också öppen för entreprenörer från Mellanöstern och Afrika), var det Therese som var bäst
bland alla deltagare från Europa. Det som ytterligare höjer nivån på årets tävling, är att den
var öppen för entreprenörer upp till 30 år. Tidigare har det varit en gräns vid 25 år.
Therese kommer att fortsätta utveckla företagen Albrechtson Holding, GreyZone och iBoards.
Företaget hon drog igång sitt entreprenörskap med, BodyGuard, har hon däremot sålt.
Vad mer är på gång, Therese?
– Jag håller på att färdigställa min bok som ska handla om att våga satsa och tro på sig själv.
Jag räknar med att den ska vara klar under våren. Dessutom ska jag komplettera mina
praktiska kunskaper med att gå en kurs på IHM. Men framför allt ska jag vidareutveckla mina
föreläsningar – att inspirera andra människor är min absolut starkaste drivkraft, säger Therese.

Vill du nå Therese Albrechtson för en intervju, ring henne på tel. 0707-55 65 05. Mailadress
info@theresealbrechtson.se. För mer information, www.theresealbrechtson.se. Där finns det
också högupplösta bilder fria för publicering.

