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Therese är vid blott 30 års ålder redan både en prisad entreprenör och 
en uppskattad talare såväl bland skolungdomar som bland Sveriges 
toppolitiker och företagsledare. Therese har bl.a mottagit priser i 
topp som Europas Bästa Unga Entreprenör, Årets Kvinna, Sveriges 
Ovanligaste Företagare samt finalist i Sveriges Företagerska 
och Framtida Ledare.

Med nästan ett tusen framträdanden i tolv länder inom entreprenör-
skap, positivt tänkande, mod, attityd, motivation och kreativitet är 
Therese en erfaren och uppskattad föreläsare och moderator. 
Se mer på www.vagavinna.se

Exempel på Föreläsningsämnen:

•  Våga vinna  •  Våga lyckas  •  Se möjligheter istället för hinder!

•  Utgå från dina förutsättningar…OCH lyckas!

•  Företagare-kvinna-ung – hur går det ihop?

•  ”Tänk om jag lyckas”  •  ”Våga gå din egen väg”

•  ”Begränsningarna till framgång sitter i huvudet”

• ”Gör din grej – gör det du brinner för”  •  ”10 nycklar för tillväxt”

•  Tänj din komfortzon-den skall bli din bästa coach”



NYHET! Nu håller Therese även många föreläsningar inom ”Nycklar 
för tillväxt”, ”Vad krävs för att ditt företag skall ta nästa steg” utifrån 
ett genomtänkt, framgångsrikt och succéklassigt tillväxtprogram. 

Efter att ha drivit företag i flertalet år och träffat mängder av företags-
ledare uppstod ett behov: det saknades hjälp att få sitt företag att expan-
dera. Det fanns enskilda kurser inom sälj och ledaskap etc. men inte 
något som skapade ett helhetsgrepp vad som krävdes för att vara ledare 
och entreprenör. Då bestämde sig Therese tillsammans med en kolle-
ga att intervjua runt ett hundra superentreprenör. ”Vad gjorde du för 
att lyckas?” Genom att sammanställa svaren och komprimera dem till 
tio block skapades ett program med de främsta nycklarna för tillväxt. 
Dessa skulle ledas av Sveriges främsta experter och superentreprenörer. 
År 2010 grundade hon det som blev Academy of Excellence. Efter att ha 
genomfört ca 70 omgångar med över 700 entreprenörer och företagsle-
dare har Therese genom att själv deltaga och följa majoriteten av dessa 
program en inblick i vad som krävs och håller nu även föreläsningar 
inom detta där hon plockat ut det viktigaste inom varje nyckel. Therese 
ger en sammanfattning av 40 timmars utbildning. Av de företag som 
gått hela programmet har 92 procent vuxit.

Du får en övergripande bild vad som krävs och det viktigaste inom 
exempelvis: personligt ledarskap | ledarskap i tillväxt | försäljning 
framgångsrikt företagande | rekrytering och kompetensförsörjning 
högpresterande team | kreativitet | effektivitet och struktur | digital 
kommunikation | styrelsearbete

Kort fakta
Therese Albrechtson, 30 år, 2 barn 
Bor i Elverum(Norge) och Göteborg (Sverige)

Startat 4 företag – sålt 2

Skrivit en bok ”Våga, vårda, vinn!” och 
med/kapitel-författare till ytterligare 7st

Snart 1000 framträdanden i 12 länder

Några priser: 
Europas bästa unga entreprenör, 
EU-ambassadör för kvinnors företagande, 
Årets kvinna, Sveriges ovanligaste företagare



Är du ute efter en härlig och entusiastisk föreläsning med mycket energi, 
humor men samtidigt många tänkvärda och givande inslag så är Therese 
Albrechtson perfekt för din inspirations- eller näringslivsdag.

Under sina föreläsningar inspirerar Therese åhörarna till en positiv inställning till 
livet, att tro på sig själv, att ideligen se möjligheter istället för hinder samt att hitta 
det man brinner för. Föreläsningen är full av energi, glädje, konkreta exempel samt 
en del roliga inslag där hon delar med sig av sina misstag som hon varit med om i 
sitt liv och sin relativt korta entreprenörsresa. Hon får åhörarna att känna en kick 
när de går hem därifrån. Föreläsningen anpassas beroende på målgrupp.

Hon började sin resa som 19-årig tjej då hon skulle ge sig in i affärsvärlden efter 
att ha tackat nej till Handels. Hon ville fortsätta med det projektarbete som hon 
börjat med under sitt sista år på gymnasiet, Ung företagsamhet. Att gå emot ström-
men och allas förvarningar om att ”Tänk om du misslyckas” gjorde inte starten lätt 
men genom en stark tro till sig själv, nytänkande, kreativitet och en enorm inställ-
ning fanns bara frasen ”Tänk om jag lyckas” i hennes huvud.

Hon sålde sitt första bolag, Bodyguard Säkerhetsprodukter 2007. Strax innan 
försäljningen hade hon varit med om en svår olycka som gjorde att hon inte hade 
något val, hon var tvungen under ett par års tid att ta det väldigt lugnt. Hon hade 
innan olyckan startat Albrechtson Holding AB och modeföretaget GreyzoneAB som 
hon då fick lägga på is tills hälsan sa JA. När hon började komma på fötter igen 
bestämde hon sig för att inspirera andra till att starta eget genom sitt Holdingbolag. 
Det är bättre att 1000 personer startar ett företag än att hon själv startar 1000. 
På senare tid inspirerar hon mer allmänt som en mer positiv inställning, att inte 
gå samma väg som alla andra, hur man tar sig utanför sin komfortzon för att 
lyckas på sin arbetsplats, våga misslyckas och lyckas etc.

Livet har varit en berg och dalbana blandat med mot och medgångar. Olyckan som 
hon drabbades av tog lång tid att komma tillbaka ifrån. Det gjorde att både bolagen 
samt hon själv rasade men med kämpaglöd och rätt inställning var hon efter ett 
tag på benen igen. Bland annat tack vare rätt tankesätt kom hon tillbaka snabbare 
än beräknat. Det var en enorm erfarenhet som idag gjort henne starkare. Oavsett 
var eller vad man befinner sig i livet gäller det att man ifrån sina egna förutsätt-
ningar ser möjligheterna och fokuserar på det som man är bra på utifrån den 
plattform man står på.

Mycket energi, entusiastisk, humoristisk, rolig, tänkvärd är några ord som ofta 
förknippas med hennes föreläsningar.

För mer information, referenser etc.

www.vagavinna.se  |  www.academyofexcellence.se
E-post: info@albrechtson.se  |  Tel. +46 707 556505


