
Välkommen till
Entreprenörsdagen 2022

på Borås Stadsteater

Årets tema:
Närproducerade Influenser

Årets talare: Jesper Caron
Matilda Djerf och Snezana Bozinovska
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Entreprenörsdagen är grundad av föreningen Entreprenörs-
programmets vänner. Den arrangeras tillsammans med eleverna 
på EP-programmet där ungdomarna i årskurs tre är moderatorer. 
Entreprenörsdagen erbjuder en rad intressanta föredrag kring 
högaktuella ämnen. 
Dagen är ett forum för frågor om och kring entreprenörskap. 
En dag där näringsliv och studenter utbyter erfarenheter, bygger 
nätverk, utvecklar idéer och affärer. Eventet arrangeras på 
hösten varje år och samlar över 500 besökare.

Mingel, fika och utställare  från 16.30

Insläpp teatersalongen 17:45

Presentation av kvällen 18:00

Jonus Bartholdson, Pulsen - guldpartner

Soffpanelen
Emil Carlberg, Oaks
Stefan Diner, Borås Ink
Linda Hallberg & Sofia Wackling,
Bergspring

Snezana Bozinovska

Jesper Caron

Matilda Djerf

Avslutning EP20  ca 20.30
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Närproducerade influenser - Inspireras av din närhet!
I en alltmer globaliserad värld väljer vi i år att vända blickarna lokalt. Alla årets föreläsare har sina rötter i
Sjuhäradsbygden. Vi vill visa på knallebygdens starka drivkraft och entreprenörstraditioner.
Kvällens närproducerade talare har på olika sätt nått framgång genom målmedvetenhet och hårt arbete i
sann knalleanda. En anda som Entreprenörsprogrammet för vidare. Luta dig tillbaka och låt dig inspireras!

Jesper Caron
Sveriges mest bokade 
humörtränare, föreläsare och 
inspiratör. Med sin direkta och 
underhållande föreläsarstil 
trollbinder den tidigare 
stjärnartisten publiken!

Snezana
Bozinovska
Prisbelönt, grävande journalist 
och nu även författare som är 
uppvuxen i Borås. Arbetar idag 
på SVT med granskande 
journalistik.

  Vår soffpanel
Emil Carlberg - f.d. EP elev 

som idag driver OAKS AB

Stefan Dinér - VD för affärs- 
utvecklingsbolaget BORÅS INK

Linda & Sofia, grundare
av BERGSPRING

Intervju med J. Hedin

Matilda Djerf
Med över 2 miljoner följare

på Instagram är hennes driv-
kraft att förändra modevärlden 

till en inkluderande bransch!
Hon driver det egna succé-

varumärket Djerf Avenue.

Foto: Emelie Asplund

Årets talare kommer bjuda på en härlig kväll fylld av skratt, allvar, inspiration och insikter!



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 har ett projekt där eleverna åker till Kalifornien
i årskurs 3. Eleverna jobbar också med fadderföretag i flera 
sammanhang, bl.a. ett business development case sista läsåret.

EP 20, 21 och 22



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
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