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Idé & layout www.richardgrafiskdesign.se

Vill du göra fler affärer? Skapa nya affärsmöjligheter 
tillsammans med oss!
Det är en av världens äldsta sanningar. Man gör helst affärer med den man känner och har för
troende för. Personliga kontakter och referenser leder ofta till nya uppdrag och kundrelationer.

Det är här affärsnätverket BNI blir en ovärderlig tillgång. BNI är ett tids- och kostnads-
effektivt koncept för att skapa fler nya affärsmöjligheter på ett strukturerat sätt.  
Det kallas för WordofMouth eller på svenska ”muntillmun marknadsföring”.

BNI-teamet Eliten
Vi träffas varje fredag lunch mellan klockan 11.15 –13.00 på Rubinen (Kungsportsavenyn 24) ,  
1 våning upp. Välkommen att besöka oss! 

Skicka ett mejl till besöksvärd  Fredrik Thor, fredrik.thor@proffset.se med ditt namn, företag och 
telefon nr. Denna matrikel innehåller en kort presentation av BNIteamet Elitens medlemmar.

oktober 2015 BNI Eliten  



Karl Gustavsgatan 1A, 411 25 Göteborg 
Tel. 0739 78 15 80 
Epost gunilla.hamrin@espiro.nu 
www.espiro.nu

Gunilla Hamrin 
Stresskonsult & föreläsare

c/o Verkstad 150, Stigbergsliden 5, 414 63 Göteborg 
Tel. 0705 788 027 
Epost richard@richardgrafiskdesign.se 
www.richardgrafiskdesign.se

Richard Hansson 
Art director och grafisk 
formgivare

Med fokus på kundnytta och målgrupp hjälper  
Richard Grafisk Design er med stort engagemang 
och kreativitet i dialog med dig som kund.

•   Logotyp & grafisk profil

•  Grafisk form av foldrar, produktblad, rollups  
 digitala utskick och hemsidor m.m.

• Idébollplank, avlastning av er marknadsavd,  
 grafisk konsultation, utbildning InDesign bl a.

Med en tilltalande, tydlig, konsekvent och genom
tänkt grafisk form, upplevs ni som mer seriösa och 
kompetenta. 

RGD – en enastående byrå med många lådor!

Vill du kunna fortsätta att njuta av ett högt tempo 
och både må och prestera på topp? 

Vi utbildar i vårt koncept Stressa Smart och hjälper våra 
kunder att hantera stress, press och en intensiv vardag 
på ett riktigt bra sätt. Resultatet? Medarbetare som kan 
hantera den stress som dyker upp, som får mer gjort med 
bättre resultat och som kan njuta mer av sin vardag.

Vi erbjuder:

• Utbildningar 
• Inspirerande & givande föreläsningar 
• Individuell stresscoaching

Varmt välkommen att höra av dig!

Kyrkogatan 30, 411 15 Göteborg  
Tel. 0701737 899 
Epost: susanne.areschoug@starrekrytering.se 
www.starrekrytering.se

Susanne Areschoug

STAR rekrytering och utveckling tar hand om hela 
rekryteringsprocessen från analys, skapa annonser, 
searcharbete, urval, intervjuer, referenser, tester och 
uppföljning.

Ibland saknas tiden för att driva en hel rekryterings
process, då kan du välja att låta oss ta hand om delar av 
rekryteringen eller vara ett bollplank i slutskedet.

Med stöd av kvalificerade och väl beprövade verktyg 
för personbedömning hjälper vi dig att anställa rätt 
personer för din verksamhet. Slå gärna en signal så 
berättar vi mer!

Box 2523, SE403 17 Göteborg 
Tel. 031701 20 00 • Fax 031701 20 01 
www.rosenlaw.se

Stefan Jevinger 
advokat

Rosengrens Advokatbyrå är starkt förankrat i det 
västsvenska näringslivet och vår kännedom om 
västra Sveriges speciella företagsklimat gör oss till 
det givna förstahandsvalet för en mängd aktörer 
runt om i landet. Våra vanligaste uppdragsgivare är 
mellanstora företag och offentligrättsliga huvudmän. 

Vi har också flera förordnande där advokater vid 
byrån utses av domstolar i vårt upptagningsområde. 
Värt att nämnas är att vi har 9 konkursförvaltarför
ordnanden vid Advokatbyrån och att vi därmed är en 
betydande aktör inom området. 

Härdgatan 17, 432 32 Varberg 
Tel. 0709 595 000 • 034062 42 62  
Epost kennet@renthus.se 
www.renthus.se

Kennet Tioukalias

Rent Hus över hela Västsverige
Rent Hus ambition har alltid varit att vara Sveriges 
bästa lokalvårdsföretag. Då räcker det inte med att 
bara städa!

Med all rätt kräver våra kunder mer av oss – kvalitets
tjänster utifrån den kunskap vi har. Och det är det 
vi också kan ge er. Vi erbjuder såväl företag som 
privatpersoner professionell lokalvård och hushålls
nära tjänster inom segmenten städning, fönsterputs, 
golvvård, flytt, sanering och övrigt.

Rent Hus – vi städar rent och putsar blankt.  
Välkommen till oss!

Ostindiefararen 29, 417 65 Göteborg  
Tel. 073 937 68 62 
Epost yan@flamesoft.se 
www.flamesoft.se

Flame Soft utvecklar mobilappar för företag så att 
de kan spara tid, pengar och nå sina kunder på ett 
smart sätt. 

Man kan t ex skicka ut erbjudanden oftare och billigare. 
Man kan också se vad en kund är intresserad av. 

Smartphone är som en minidator. En mobil app kan 
uppfylla alla funktioner som en dator kan och var 
som helst.

Flame Soft – Mobilize the World.

Yan Zhang 
Entreprenör

Irene Nordahl

Bokskogsbacken 78, 422 56 Hisings Backa 
Tel. 070454 80 29 
Epost irene@insiktnordahl.se  
www.insiktnordahl.se • www.uglledarskap.se

Bygg in framgång i ledarskap och team!

Vår styrka är att skapa medvetenhet hos chefer och 
medarbetare om vad som gör skillnad, skapar trygg
het och förebygger konflikter. Konflikter stjäl energi 
och kostar pengar.  Medvetenhet och ansvar skapar 
tillitsfulla relationer, gott samarbete och möjliggör 
framgång.      

Gör en klok investering! Satsa på att öka relations
kompetensen i företaget. Vi arbetar med beprövade 
verktyg och metoder. Vi bidrar med kompetens och 
utveckling som ger lönsamhet. 

Kungsportsavenyn 34, 411 36 Göteborg 
Tel. 031719 17 00 •  719 17 09 
Epost: ulf.boren@rsmsynneby.se 
www.rsmsynneby.se 

RSM Synneby

Ulf Borén 
Auktoriserad revisor



     

Banehagsgatan 15, 414 51 Göteborg 
Tel. 031757 13 18 • 0733 629518 
Epost emelie.kristensson@confidere.se 
www.confidere.se

Gullbergs Strandgata 36 D, 411 04 Göteborg 
Tel. 040616 01 81 • Mobil:  0735 27 27 60 
Epost anna@tankprofildesign.se 
www.tankprofildesign.se

Emelie Kristensson

Anna  Wagman

Hur skapas och bibehålls lönsam tillväxt? Confidere 
hjälper företag att definiera rätt mål och att nå dem!

Varje projektgrupp skräddarsys och varje kund får en 
lösning anpassad till den egna organisationen.

Har företaget vuxit eller gått igenom en fusion? Nya 
lagkrav, konkurrenter eller teknik att ta ställning till? 

– Då är Confidere den rätta partnern! 

Vi leder: Workshops – Förstudier – Projekt

Vi erbjuder även: Specialistkompetens inom Finans/
IT/Logistik.

Tänk Profil & Design är ett positivt nytänkande 
företag inriktat på att hjälpa bolag i alla dess steg 
från profilering till färdig produkt när det gäller att 
synas ut mot kund. 

Tack vare direktkontakt med partners och leveran
törer kan vi erbjuda attraktiva lösningar. 

Besök vår utställning för inspiration och ett trevligt 
möte med oss! Tillsammans skapar vi idéerna och 
utför dem på bästa sätt.  

Vi hjälper ert företag att SYNAS och TÄNKER åt er!

Nilssonsberg 36, 411 43 Göteborg 
Tel. 070418 41 12 • 031711 65 35 
Epost eb@borjesoninfo.com 
www.borjesoninfo.com 

Esbjörn Börjeson 

Börjeson Info
Lättbegripliga och späckade med relevanta fakta. Så 
vill de flesta ha sina texter och det är sådana texter vi 
levererar. Texten är sedan 3 000 år tillbaka en av våra 
mest grundläggande sätt att kommunicera med. Men  
idag blir skrivandet ofta förbisett. Man har helt enkelt 
inte tid. Man behöver en skrivpartner.

Börjeson Info utför alla slags skrivande uppdrag.  
På dina villkor.

Munkegärdegatan 294, 442 41 Kungälv 
Tel. 073663 08 60 • 030321 11 18 
Epost lullan@heartex.se 
www.heartex.se

Heartex, Första Hjälpen AB utbildar i hjärtlungräddning 
(HLR) och 1:a hjälpen. Med erfarenhet från intensivvård, 
företags hälsovård, läkarmottagning och arbete i Svenska 
HLRrådet utbildar vi med: glädje, energi, aktuell och 
gedigen kunskap. Utbildningen anpassas efter era behov 
och tid finns att ställa frågor. Vi utbildar på er arbetsplats 
eller där ni har konferens. Vi säljer hjärtstartare: Zoll AED 
Plus och Heartstart, HS1.

Vi följer Svenska HLRrådets utbildnings program:  
Hjärt lungräddning (HLR) • Hjärtstartare • 1:a hjälpen vid 
luftvägsstopp • 1:a hjälpen vid hjärtinfarkt och stroke • 1:a 
hjälpen vid elolycksfall • LABC • Barn HLR 
Din kunskap kan göra skillnad.

Lullan Backman 
HLR-instruktör

EA Rosengrens gata 17, 421 31 Västra frölunda 
Tel. 0774 10 54 40 
Epost roland.fransson@xelent.se 
www.xelent.se

Roland Fransson 
Platschef

Bli oberoende du också
Bland ett oändligt utbud av hårdvara, abonnemang, 
operatörer och molntjänster gäller det att kunna välja rätt 
produkt till rätt pris – ett omöjligt uppdrag för de flesta.

• Xelent står oberoende av leverantörer och opera
törer och kan erbjuda kunderna skräddarsydda 
lösningar utifrån deras unika behov.

• Vi har lång erfarenhet av it och telekommunikation 
och kan ge råd och hjälp inför viktiga beslut.

• Vi väljer att inte skilja på fast telefoni, it och mobil
telefoni. Xelent erbjuder integrerande lösningar och 
ser till att allting fungerar ihop.

Götaplatsen 412 56 Göteborg 
Tel. 0709 96 42 49 
Epost eva.essvik@gso.se 
www.gso.se

Ett storslaget event i annorlunda miljö!
Välkommen att nätverka och mingla med Göteborgs 
ledande företag och företagare tillsammans med 
Göteborgs Symfoniker. Vi bjuder in till nätverks
konserter, kundvårdsaktiviteter och näringslivsträffar.

Fira dina anställda eller kunder med stil på Göteborgs 
Konserthus.

I Konserthuset på Götaplasten finns lokaler för 40 till 
1 200 personer för konferenser, föreläsningar i bio
sittning och mingel. Vi erbjuder ett levande hus med 
närhet till musiken!

Eva Essvik 
Publikutvecklare

Krokslätts Fabriker 34, 431 37 Mölndal 
Tel. 0768 003 620 • 03127 61 91                                                                                                                  
Epost fredrik.thor@proffset.se                                                                            
www.proffset.se                                                                          

Fredrik Thor

Broschyrer, folders, visitkort, kuvert, kataloger, skyltar, 
rollups m.m.

Kraven hopar sig, tiden är knapp och budgeten är 
svår att hålla – då är det tryggt att vara kund hos oss 
på PR-Offset. Hos oss förenas stordriftens och små
skalighetens fördelar. Vår strävan är att vara ett hjälp
samt, kreativt och obyråkratiskt fullservicetryckeri som 
alltid ger dig den uppbackning du behöver.

Vi är duktiga på att hantera alla typer av digitala 
dokument. Vi har utrustning för att ta emot de flesta 
medier liksom kunskapen att justera och hantera ditt 
dokument för att det skall bli perfekt. 

Bror Nilssons gata 16, 417 55 Göteborg 
Tel. 0734 39 37 61 
Epost micaela@cous.se 
www.cous.se

Cous Event & Kommunikation

Cous skapar kreativa upplevelser i form av företags
event och offentliga arrangemang med kommunika
tionen I fokus. Vi är övertygade om att marknads
föring och kommunikation genom fysiska möten 
med genomtänkt utformning ger resultat.

Cous bygger mötesstrategier, projektleder hela eller 
delar av event och hjälper till när kreativiteten tar 
slut – allt med kundresultatet i fokus. Hur kan ni ta 
era möten till en ny nivå – utan större kostnader? Det 
Coustar inget att få lite tips och idéer J

Micaela Ahdrian



Två Skyttlar

Vill du öka din försäljning och lönsamhet                                                                     
samtidigt som du får nöjdare kunder?  

För vem? Till företag och personer som vill utvecklas                                                                 
både på individ och organisationsnivå genom att                                                                    
kunna möta kunden väl förberedd och därigenom                                                                              
ge dem ett mervärde som innebär ökad försäljning.  

Hur? Genom att utvärdera de personer som på något    
sätt jobbar med försäljning och utveckla deras kom
petens inom merförsäljning och målfokusering med 
aktiv coachning och utbildning samt föreläsningar.                                                                        

Gör en investering för framtiden och boka in oss för                                                                              
ett kostnadsfritt möte redan idag!

Malin Vesterteg

Rickard Ericsson 
VD/Säljcoach

Per Andersson 

Niclas Rutt 

 

 Kyrkogatan 30, 411 15 Göteborg                                                                                               
Tel. 070 508 31 39                                                                                                                
Epost rickard@creavinum.com                                                                                    
www.creavinum.com

QA-gruppen

Nicsam

Jan Liljegren

Klas Larsson

Samuel Varg

Saldab IT Göteborg 

Saldab är en strategisk IT partner som genom inno
vativa produkter och tjänster skapar ett mervärde för 
sina kunder. Vi på Saldab hjälper verksamheter att få 
en smartare ITmiljö. Våra medarbetare har bara ett 
uppdrag – att se till att våra kunders IT fungerar så bra 
som möjligt

Fenix försäkringsmäklare

Samuel Varg


