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Europas bästa
unga entreprenör
Namn på projektet
Våga Vårda Vinn
Startdatum och plats för
projektet
Februari 2009 i Göteborg och
Stockholm.
Beskrivning av projektet
En bok om
drivkrafter,
positivt tänkande och om
vägen till att
få sitt “drömprojekt” uppfyllt. Genom
handlingar,
kreativt tänkande och rätt
inställning kan
man komma väldigt långt.
Boken är inriktad på att starta
eget men även livet i allmänhet. Dessutom kommer min
resa, misstag och framgångar
beskrivas på
ett inspirerande och
humoristiskt
vis.

niskor till att våga ta steget,
tro på sig själva och göra det
de verkligen vill och brinner för. Genom att göra det
så skapar man också bättre
resultat. Boken är återigen
inriktad till att starta eget där
tips och livet i vardagen för
en entreprenör är beskrivet.

entreprenör”. Jag älskar att
hålla föreläsningar och att
inspirera andra och har fått
många förfrågningar om att
människor vill köpa en bok
där jag beskriver min resa,
tips, idéer, en entreprenörs
vardag m.m. Allt ska dock
vara beskrivet på ett lättläst,
inspirerande och
humoristiskt sätt
så att det väcker
intresse för så
många som möjligt. Även för de
kreativa människor som inte
alltid älskar att
läsa böcker.

“...fånga fler människor till att våga ta steget, tro på sig själva och
göra det de verkligen
vill och brinner för.”
Hur det hela började
Jag startade Bodyguard Säkerhetsprodukter redan som
19-åring och har fått stor
uppmärksamhet genom det

Vad behövs för
att projektet ska vidareutvecklas?
Nu börjar det dra ihop sig till
utgivning så självklart önskar
jag att så många som möjligt
köper boken, läser
den och tycker om
den. Men framförallt att de inspireras till att ändra
tankemönster åt
det positiva hållet,
gör handling av det
de drömt om, tror
på sig själva och
hittar möjligheter i den situation de befinner sig i just nu.

“Genom handlingar,
kreativt tänkande och
rätt inställning kan man
komma väldigt långt.”

Syfte och
målsättning med
projektet
Att med en lättläst och inspirerande bok fånga fler män-

och i år fick jag bl.a motta
priser som “Årets Kvinna”
och “Europas bästa unga

Var finns mer information
om projektet?
Så snart projektet är färdigt
finns det att läsa mer om det
på www.vågavårdavinn.se
Kontaktuppgifter
www.theresealbrechtson.se,
www.vågavårdavinn.se,
http://theresealbrechtson.
blogg.se
Nyhet, aktuellt i projektet
Just nu är det mesta på plats
och det är formaliteter, korrekturläsare och tryckeriet

“Jag älskar
att hålla föreläsningar och att
inspirera
andra...”
som skall slutföra projektet!
Din senaste glada nyhet!
Jag blev utsedd till Årets Superentreprenör =)
Text: Therese Albrechtson
Foto: theresealbrechtson.se

Emigranternas fest!
Namn på projektet
La festa degli emigranti
(Emigranternas fest)
Startdatum och plats för
projektet
Februari 2008, i Göteborg,
Sverige och på väg till San
Biagio Saracinisco i Italien.
Beskrivning av projektet
Dokumentärfilm 58 minuter
lång. Med min mamma Bianca
51 år,
hennes
kusin
Tiziana
50 år
och
deras
väninna
Margareta 54
år åker jag, Alexandra 31 år
på en resa till Italien. Vi åker
till en by där vitlöken hänger
på tork i taken och kvinnorna

bakar sin egen pasta. Mamma
konfronteras med sin bakgrund. Hennes kusin Tiziana
bär på sorgen av att ha förlorat sin son. Väninnan Margareta strävar efter att förverkliga sina drömmar. Jag följer
de tre kvinnorna och genom
dem söker jag svar på mina
egna existentiella frågor. Det
är en resa som handlar om att
återvända till sina rötter, möta
ett förflutet, försonas och
blicka
framåt.
Jag som
berättare går
tillbaka
och bearbetar
frågor
den
väcker
- ett sökande som flätas samman till en film om livet. Vi
har olika motiv med resan,
men även ett gemensamt,

“...tre kvinnor
på en omtumlande och emotionellt oförglömlig resa.”

Foto: Alexandra Arcari Gimdal

