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ALMI
FÖRETAGSPARTNER

Mars månad arrangeras FöretagsForums sopplunch på Surte Åkeri. Surte Åkeri 
blev av Företagarna i Ale utnämnda till årets företagare 2008. Givetvis skall de 
få möjlighet att presentera sitt företag. Det är Nordea Bank som är månadens 
värd. De har valt att ge sig kast den turbulenta ekonomi som just nu råder. Vad 

kan/bör företagen göra för att minska sina risker.

Vi passar också på att uppmärksamma de UF-företag från Ale gymnasium 
som närmast stod för ett medaljregn på UF-mässan i Göteborg. Men vi börjar 
programmet med Senaste nytt från Ale kommun. Det är kommunalrådet Jarl 

Karlsson som informerar. 

(Surte Åkeri finns i den stora byggnad som tidigare var Surte Glasbruk.
Skyltat Surte Lagerhotell)

SOPPLUNCH!
FREDAG 27 MARS KL 12.30 – 14.00

  SURTE ÅKERI  SURTE

På programmet
Senaste nytt från Ale kommun

Jarl Karlsson, kommunalråd

Medaljregn vid UF-mässa i Göteborg
Bästa UF-säljare presenterar sig

Valuta och ränterisker i turbulent ekonomi
Vilhelm Jensen, företagsmarknadschef Nordea Bank

Årets företagare 2008
Dick Sporre presenterar företaget

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på lunch 12.30
 Du bjuder på din närvaro!!

Emelie Hanzén – en riktig stjärnsäljare
NÖDINGE. En gum-
mimatta som håller 
mobiltelefon och nyck-
lar på plats i bilen.

Produkten har 
sålts med stor fram-
gång av UF-företaget 
Place2fast i Ale gym-
nasium.

Men så har de också 
regionens bästa säljare 
i teamet.

När regionmässan för UF-fö-
retag genomfördes i Svens-
ka mässan i Göteborg utsågs 
Emelie Hanzén till bästa säl-
jare.

– Jag blev väldigt glad och 
förvånad. Det fanns så otro-
ligt många duktiga säljare där, 
säger hon ödmjukt.

Framgången kvalifice-
rar företaget till riksfinalen i 
Stockholm 18-19 maj.

– Det ska bli jättekul – ett 
äventyr i sig, säger Emelie.

I höstas var det inte lika 
roligt. Emelie och hennes 
vänner hade kört fast och af-

färsidéerna till UF-företaget 
var få.

– Vi surfade runt på inter-
net i brist på annat. Plöts-
ligt fick vi syn på en gummi-
matta som du placerar på in-
strumentpanelen i bilen eller 
båten. Mattan är av sådant 
material att den suger fast allt 
som läggs ovanpå till exem-
pel mobiltelefon, nycklar och 
liknande som annars ofta far 
omkring, berättar Emelie.

Gruppen fastnade för pro-
dukten och kom överens med 
leverantören om att få sälja 
och marknadsföra mattan.

– De har varit bra att sam-
arbeta med och de gratulera-
de oss till framgången via te-
lefon, säger Emelie.

Varje UF-företag fick 
anmäla en person till tävling-
en bästa säljare. Place2fast 
valde att skicka fram Emelie.

– Därför var det extra skönt 
att det gick så bra. Lite press 
var det ju, erkänner nyblivna 
stjärnsäljaren.

Vad som gör henne till en 

bra säljare tycker hon själv är 
svårt att säga, men en sak slår 
hon fast.

– Jag är ganska envis och 
det är bra, eftersom inte alla 
säger ja direkt. Sedan är det 
en kombination av att lyssna 
och prata som gör dig fram-
gångsrik. Det gäller att analy-
sera behovet, så du vet vad du 
ska trycka på i själva införsälj-
ningen, menar Emelie.

Succén som säljare har dä-
remot inte givit henne blodad 
tand för jobbet.

– Jag kan tänka mig att bli 
försäljningschef i ett större 
företag, men att bara vara ren 
säljare tror jag blir för enfor-
migt.
Fotnot: Place2fast består också av 
Carl Erhamre, Amande Lindesson och 
Sofia Keiser.

Emelie Hanzén, 19, från Alvhem utsågs till bästa säljare när mässan för Ung Företagsamhet 
genomfördes i Göteborg för två veckor sedan. Nu väntar final i huvudstaden.
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EMELIE HANZÉN
Ålder: 19.
Bor: Alvhem.
Familj: Mamma och pappa.
Läser: Samhällsvetenskapligt program 
med inriktning IT-ekonom i Ale gym-
nasium.
Intressen: "Det blir mest studier 
nu, men handboll och resor är andra 
intressen".
Drömresa: Australien.
Drömjobbet: Projektledare på ett 
större företag.
Framtidsplaner: Basår på Chalmers 
sedan industriell ekonomi.


