
 
	  

Framgångsresans	  AFFÄRSMÄSSA	  –	  Tisdag	  1	  sep	  2015	  kl	  17-‐19	  

Jag	  Gunnel	  Thunström	  var	  med	  på	  resan	  2013	  och	  samarbetade	  med	  Siv	  Thuresdotter	  
betr	  konferenserna.	  I	  år	  håller	  jag	  i	  "Affärsmässan".	  Här	  finns	  info	  om	  mig	  -‐	  www.thu.se.	  
Genom	  att	  i	  förväg	  informera	  om	  utställarna	  hoppas	  jag	  att	  alla	  kommer	  att	  besöka	  
mässan.	  Mässan	  är	  i	  samma	  lokal	  som	  modevisningen	  som	  börjar	  efter	  mässan	  kl	  19.	  
Det	  är	  delade	  bord	  som	  gäller	  med	  ca	  1	  m/utställare.	  Planering	  sker	  på	  plats.	  

	  

Utställare	  på	  affärsmässan	  -‐	  I	  bokstavsordning	  på	  förnamn:	  

Ajla	  Timbrant,	  Stockholm	  -‐	  THA	  Professional	  Accounting	  AB/Björn	  Lundén	  -‐	  
www.bokforingmark.com	  -‐	  Säljer	  böcker	  från	  Björn	  Lundén	  till	  30%.	  Erbjuder	  kurser	  i	  
bokföring,	  rådgivning	  och	  företagsutveckling.	  
	  
Annica	  Andersson,	  Hjo	  -‐	  Fru	  Anderssons	  Förlag	  -‐	  www.mojligheten.com	  -‐	  	  
www.facebook.com/pages/Fru-‐Anderssons-‐sida/164660871995	  
Jag	  visar	  böckerna	  Mod	  (en	  tankeväckande	  roman	  som	  utspelar	  sig	  i	  idyllen	  Hjo),	  
Utmaningen	  (36	  dagars	  utmaningar	  för	  att	  göra	  en	  relation	  varmare)	  Fru	  Anderssons	  
små	  "frön"	  (tankeväckare	  om	  livet)	  Fru	  Anderssons	  onämnbara	  (en	  vågad	  
tankeväckarbok	  som	  handlar	  om	  sex	  och	  kärlek)	  Tjejer	  och	  killar	  (en	  tankeväckarbok	  för	  
ungdomar	  på	  väg	  ut	  i	  livet)	  Ett	  litet	  antal	  egeninbundna	  noveller	  och	  essäer.	  
Erbjudande:	  Alla	  som	  beställer	  någon	  av	  mina	  böcker	  "Mod"	  eller	  "Utmaningen"	  får	  
tankeväckarboken	  för	  ungdomar,	  "Tjejer	  och	  killar",	  på	  köpet.	  
	  
Berina	  Nezirovic	  -‐	  Dazaria	  AB	  -‐	  www.dazaria.se	  -‐	  www.facebook.com/dazariachoklad	  
Vi	  visar	  och	  säljer	  frukt-‐och	  nötpraliner	  samt	  choklad.	  	  
	  
Britt-‐Marie	  Eriksson	  -‐	  PXC	  Underwear	  -‐	  www.pxc.se/britt-‐marie	  -‐	  Visar	  underkläder.	  
	  
Carina	  Fyrsten,	  Mölnlycke	  -‐	  Via	  Lux,	  personal-‐	  och	  ledarutveckling	  -‐	  
www.via-‐lux.se	  -‐	  www.facebook.com/vialuxcoach.	  Presenterar	  coachtjänster.	  
	  
Cecilia	  Månfagre,	  Skärhamn	  -‐	  Månfagre	  Allservice	  -‐	  www.manfagre.se	  -‐	  "konst	  by	  
Månfagre	  "	  -‐	  www.facebook.com/pages/M%C3%A5nfagre-‐Allservice/505614729490156	  
-‐	  Jag	  visar	  och	  säljer	  konstfoton,	  diktbok	  och	  målningar	  m	  m.	  

	  



 
	  

Dora	  Vig	  Bjon,	  Södertälje	  -‐	  Dorimax	  AB	  -‐	  www.dorimax.se	  -‐	  
www.facebook.com/dorimax	  	  
Bli	  friskare	  med	  naturliga	  vitaminer	  från	  Biocom/Ökonet.	  Alla	  som	  blir	  medlemmar	  och	  
lämnar	  in	  en	  första	  beställning	  på	  plats	  (utan	  fortsatta	  köpkrav),	  får	  en	  100	  ml	  flaska	  
Grapefruitkärnextrakt,	  värd	  250	  kr.	  	  
	  
Elisabeth	  Gustafsson,	  Strängnäs	  -‐	  Elisabeths	  Aloe	  Vera	  -‐	  www.myaloevera.se/elisaord	  
Erbjudande:	  Du	  får	  ett	  svalkande	  Forever	  Sun	  Lips	  vid	  beställning	  av	  AloeVera-‐
produkter/köp	  av	  presentkort	  till	  ett	  värde	  av	  500	  kr.	  	  
	  
Ellinor	  Karlsson,	  Västerås	  -‐	  GörDetNU	  -‐	  www.facebook.com/GorDetNU	  
Visar	  GörDetNU	  +	  ett	  nytt	  varumärke	  med	  konstbilder	  med	  figuren	  Rakel	  Rask	  -‐	  
www.facebook.com/rakelrask.se	  
	  
Eva-‐Lena	  Ivarsson,	  Göteborg	  -‐	  Rockad	  Telecom	  AB	  -‐	  www.smartdrag.se	  -‐	  
www.facebook.com/rockadtelecom	  -‐	  Qoola	  Qvinnor	  har	  i	  samarbete	  med	  Rockad	  
Telecom	  och	  AllTele	  ett	  exklusivt	  erbjudande	  med	  Smart	  företagsabonnemang	  där	  vi	  
erbjuder	  4	  fria	  månader	  per	  abonnemang	  till	  medlemmarna.	  

Och	  Rockad	  Wellness	  &	  Beauty	  -‐	  www.newcell.se	  -‐	  
www.facebook.com/cellresetsweden.	  
Eva-‐Lena	  presenterar	  det	  unika	  Näringstillskottet	  FitLine	  och	  du	  får	  smaka	  någon	  drink.	  
Prova	  FitLine	  1	  månad	  med	  full	  returrätt.	  Jag	  Informerar	  dig	  som	  vill	  veta	  mer	  eller	  jobba	  
med	  mig	  i	  vårt	  team	  med	  att	  sprida	  hälsa.	  
	  
Gerd	  Wallin	  Coaching	  och	  Konsult	  Gerd	  Wallin,	  Södertälje	  
www.facebook.com/coachingochkonsult	  
Jag	  ställer	  ut	  min	  nyutkomna	  bok	  "Mötet	  -‐	  nyckeln	  till	  ditt	  nya	  arbete".	  Bok	  som	  ger	  tips	  
i	  nätverkande	  och	  möten	  för	  arbetsgivare,	  företagare	  och	  arbetssökande	  -‐	  
www.facebook.com/MotetNyckelntilldittnyaarbete	  
Jag	  informerar	  om	  mitt	  event	   #	  StockholmsLobbyn ,	  jobb-‐	  och	  rekryteringsevent	  17	  sept	  
samt	  erbjuda	  coaching	  -‐	  www.facebook.com/StockholmsLobbyn	  
	  
Helena	  Bramfors,	  Varberg	  -‐	  Bramfors	  handgjorda	  silversmycken	  
www.facebook.com/pages/Bramfors/264172480294399	  
	  
Ingalill	  Kringberg	  -‐	  Jonsereds	  katthotell	  -‐	  www.jonseredskatthotell.se	  -‐	  
www.facebook.com/JonseredsKatthotell	  -‐	  Med	  bilder	  i	  iPad	  presenterar	  jag	  sviter	  och	  
omgivningar	  på	  mitt	  lyxhotell	  för	  katter.	  



 
	  
	  

Jennifer	  Lind,	  Städsällskapet,	  politiker	  och	  företagare	  -‐	  Siv	  Thuresdotter	  intervjuar	  
Jennifer	  på	  affärsmässan	  -‐	  www.stadsallskapet.se	  -‐	  
www.facebook.com/pages/St%C3%A4ds%C3%A4llskapet-‐AB/701514686622547	  
	  
Karin	  Frick	  Stenum,	  Frillesås,	  Kungsbacka	  -‐	  Karin	  Frick	  Stenum	  -‐	  www.frickum.se	  -‐	  
www.facebook.com/frickum	  
Visar	  konstkort	  och	  planscher.	  Tar	  uppdrag	  inom	  måleri,	  illustration	  och	  reklam.	  
	  
Kristina	  Bähr,	  Nyköping	  -‐	  Exist	  Nu	  AB	  -‐	  www.exist.se	  -‐	  www.facebook.com/existnu	  -‐	  
Hjärnpodd	  (ca	  20	  min)	  -‐	  http://exist.libsyn.com/plasticitet-‐inbyggd-‐potential	  -‐	  	  
Jag	  visar	  min	  bok	  -‐	  har	  med	  ett	  fåtal	  till	  mässan.	  Tar	  emot	  beställning	  till	  specialpris.	  
Bpken	  skickas	  vid	  hemkomst.	  
	  
Lena	  Lindqvist,	  Årsunda	  -‐	  Villa	  Textil	  -‐	  www.villatextil.se	  -‐	  
www.facebook.com/villatextil.se	  	  
Jag	  tar	  med	  mig	  ögorelaxkuddar,	  broderade	  flaskpåsar	  i	  linnetyg	  (de	  som	  beställer	  sin	  
egen	  under	  veckan	  får	  15%	  rabatt	  och	  fraktfritt)	  	  
Trikåklänningar.	  Några	  i	  eko-‐tyg.	  Nagelkit-‐etui	  och	  Syetui	  för	  resor	  m	  m.	  
	  
Lullan	  Backman,	  Kungälv	  -‐	  www.heartex.se	  -‐	  www.facebook.com/heartex.se	  
Jag	  säljer	  boken	  i	  "Första	  hjälpen"	  som	  jag	  varit	  med	  och	  skrivit	  och	  marknadsför	  mitt	  
QQ-‐Erbjudande:	  Ditt	  livs	  viktigaste	  kurs	  till	  25	  %	  rabatt!	  Utbildning:	  Vuxen-‐HLR	  med	  
hjärtstartare	  -‐	  www.heartex.se/aktuelltEXTRA	  	  
	  
Marita	  Östberg,	  Limhamn	  -‐	  Fenix	  Executive	  AB	  -‐	  www.fenixexecutive.com	  
Erbjuder:	  3	  st	  gratis	  mediala	  healingbehandlingar	  +	  info	  om	  din	  karmiska	  livsuppgift	  i	  
detta	  liv;	  för	  dig	  som	  ordnar	  8-‐10	  st	  inbokade	  healingklienter,	  under	  en	  vecka	  på	  valfri	  
plats	  i	  världen,	  samt	  ett	  rum	  där	  vi	  kan	  övernatta	  och	  ta	  emot	  klienterna	  i!	  	  
	  
Mikaela	  Zackrisson	  -‐	  Sandö	  Soulcenter	  -‐	  www.sandösoulcenter.se	  -‐	  
www.facebook.com/pages/Sand%C3%B6-‐Soulcenter/562574140486459	  -‐	  	  
Ställer	  ut	  DNA-‐tester	  och	  kommer	  ha	  testböcker	  att	  bläddra	  i,	  ta	  emot	  
intresseanmälningar	  för	  att	  få	  info	  via	  mail.	  
	  
Stina	  Jansson	  -‐	  Stinas	  Informativa	  -‐	  www.facebook.com/StinasInformativa	  
Behöver	  plats	  för	  broschyrer	  
	  
Tina	  Rose,	  Hällefors	  -‐	  Mental	  Styling	  -‐	  www.mentalstyling.se/	  -‐	  
www.facebook.com/pages/Tina-‐Rose/418875964832135	  



 
	  
	  

Veronika	  Berg	  Hemsideverkstaden	  -‐	  www.hemsideverkstaden.se	  -‐	  Pratar	  om	  
webbdesign	  och	  WordPress,	  hur	  jag	  kan	  hjälpa	  dig	  med	  ditt	  "Hem"	  på	  internet.	  	  

LOKALA	  DELTAGARE:	  

Tillkommer	  ca	  5-‐6	  utställare	  som	  har	  verksamhet	  i	  Opatija.	  Ajla	  Timbrandt	  har	  dessa	  
kontakter.	  

Gunnel	  Thunström	  
070-‐743	  24	  85	  
gunnel@thu.se	  
Skype:	  gunnelthunstrom	  


