
LO
VE

-LIFE-LIVE

Ä
LSKA LIVET PÅ RIK

TIG
T!

En härlig kväll fylld
av kärlek, värme och

personliga möten!

Entreprenörsdagen 2021
Årets tema: Love-Life-Live
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Entreprenörsdagen är grundad av Entreprenörsprogrammets
Vänner och arrangeras tillsammans med eleverna. Entreprenörs-
dagen erbjuder en rad intressanta föredrag kring högaktuella 
ämnen. Dagen är ett forum för frågor om och kring entreprenör- 
skap. En dag där näringsliv och studenter utbyter erfarenheter, 
bygger nätverk, utvecklar idéer och affärer.
Eventet arrangeras årligen i oktober/ november och samlar
600 till 1000 besökare. Efter att förra året tvingats köra i digital 
form är vi nu extra glada att kunna köra live igen!

Mingel, fika och utställare  från 16.00

Gå till stora Kongressalen 17:30

Föreläsningen börjar med 17:40
presentation av årets tema  

Jonus Bartholdson presenterar
Pulsen - kvällens guldpartner

Intervju med Joakim Hedin

Hasse Karlsson

Christoffer Lindhe

Lotta Von Schedvin & PK Mahanandia

Tina Thörner

Elevernas framträdande 

Avslutning  ca 20.30

Middag för anmälda partnerföretag 21.00 

Entreprenörsdagen 11/11 2021 Kvällens program



Årets tema: Love-Life-Live - Älska livet på riktigt!
Temat för EP-dagen 2021 känns otroligt aktuellt! Efter 1,5 år av pandemi med isolering, digitala möten, 
hemarbete/studier m.m. kan nog de flesta skriva under på att vi människor behöver träffas på riktigt! 
Att kunna resa till en avlägsen släkting, träffa och krama sitt barnbarn, gå på konsert eller idrottsevenemang
och mycket annat är självklarheter som vi verkligen har fått lära oss att inte ta för givet!

Årets talare kommer bjuda på en härlig kväll fylld av kärlek, värme och personliga möten!

Hasse Carlsson
Föreläsare, inspiratör, 
musiker och författare.  
Med människokännedom, 
humor och värme bjuder
Hasse på en mycket
inspirerande upplevelse.

Lotta Von Schedvin
och PK Mahanandia

För mer än 40 år sen cyklade
PK hela vägen från Indien till 
Borås för sin Lottas skull. 
En kärlekshistoria som ger
hopp och inspiration!

Tina Thörner
Från uppväxten på en

bondgård i Värmlandsnäs till
att bli en av Sveriges mest 
framgångsrika kartläsare i

rally med tre guldmedaljer i 
världsmästerskap!

Christoffer Lindhe
Christoffer berättar om sin 

starka resa från tågolyckan där 
han förlorade båda benen och en 

arm till deltagande i Paralym-
pics och sitt nuvarande 

entreprenörskap! 

Live från Schweiz! 

Intervju med J. Hedin



Vänner & Partner
Entreprenörsprogrammets Vänner
är en ideell förening vars syfte är att
stödja Entreprenörsprogrammet.
Föreningen hjälper bland annat till
att finansiera de resor och aktiviteter
som ingår i utbildningen, vilka ska
ge eleverna djupare förståelse och en
helhet inom utbildningens olika
ämnesområden. 

Genom partnerskap med EPV stödjer
bygdens företag detta arbete.
Spetsutbildningen skapar
kompetenskraft som efterfrågas allt
mer av alla typer av företag.
Alla intäkter går oavkortat till att
skapa mervärden för utbildningen
och dess verksamhet!

Entreprenörsprogrammet

Entreprenörsprogrammet är en unik gymnasial spetsutbildning 
och den enda i sitt slag i Sverige. Programmet vilar på tre pelare: 
vetenskapligt förhållningssätt, entreprenörskap och livsbered-
skap. Elevens kunskaper i entreprenörskap och ekonomi lyfts 
under studietiden till högskolenivå. 
Utbildningen samarbetar med Högskolan i Borås, det lokala 
näringslivet och med Santa Rosa Junior College i Kalifornien, där 
ett programutbyte sker i åk 3. Den sociala kompetens som det 
ger skapar entreprenörskraft åt våra företag. 

EP 19, 20 och 21



VI UTVECKLAR FÖRETAG, 
MÄNNISKOR OCH VÄRLDEN.

Pulsen Group är en familjeägd bolagskoncern. Vi utvecklar 

företag baserat på insikterna från snart 60 år av eget, 

framgångsrikt entreprenörskap. 

Flera av våra bolag jobbar med IT. Några verkar i helt andra 

branscher. Men vi förenas allihop i vår grundläggande syn 

på företagande och ledarskap. Och i övertygelsen att riktig, 

hållbar utveckling bara kan komma inifrån – från människorna 

som leder bolagen. 

Det är därför Pulsen Group framförallt fokuserar på att ge 

dem nycklarna till att lyckas själva – både som ledare och som 

individer. För vi vet att det är så man når långsiktig framgång!

pulsen.se

STOLT 
GULDPARTNER 
TILL ENTREPRENÖRSPROGRAMMETS 

VÄNNER



Silverpartner Bronspartner

StipendieEventpartner

Bageri
L angolo´

K
Ä

R L E K  T I L L  B R

Ö
D


