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VAD SOM GJORDE INTRYCK PÅ MIG ÄR KÄRLEKEN I

YEOS OCH ATT FOLK VÅGADE DELA TUFFA SAKER.

DET VAR FINT ATT VI KUNDE GÅ DJUPARE ÄN

TIDIGARE OCH PRATA OM SÅDANT SOM GÅR

BORTOM ”MISSLYCKANDEN” SOM VARIT UTAN

OCKSÅ UTMANINGAR VI BEFINNER OSS I SOM

ENTREPRENÖRER OCH MÄNNISKOR.

VILKEN SJUK FAMILJ DET ÄR. HUR ÖPPNA ALLA ÄR.

BRA STRUKTURERAT MED GALET BRA BALANS

MELLAN PASS OCH MINGEL. JAG HAR ALDRIG FÅTT

SÅ MYCKET NYA VÄNNER PÅ EN HELG ❤  

I’LL BE BACK!

"

"

"
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HQ HAR ORDET
"PLEASE REMAIN A FOOL"

130 deltagare, 12 pass i 5 olika
miljöer. 11 deltagande partners och
9,7 i rekommendationsgrad efter 4
dagar av givande utbyten. Om det är
sant att man blir som man umgås, så
är YEoS Summit utan tvivel en av
årets absoluta höjdpunkter för
entreprenörer som vill växa. Vi har
hyllat motgångar, gett perspektiv på
varandras största utmaningar och
firat framgångar. Vi har lyssnat till
erfarenheter som gör det enklare att
snabbare fatta bra beslut och ännu
en gång känt den samhörighet som
uppstår när vi tillåter det som finns
innanför skalet att ta plats. It takes a
fool to remain sane. So please
remain a fool. 

Hälsningar Fredric Tegebro, 
med hela YEoS HQ

1

SIFFROR OM
SUMMIT

130 

9.7/10

5

11

DELTAGARE, VILKET
ÄR REKORD! 

I GENOMSNITT PÅ
FRÅGAN "SKULLE DU
REKOMMENDERA
SUMMIT TILL ANDRA? 

OLIKA
DESTINATIONER
RÖRDE VI OSS ÖVER
UNDER 4 DAGAR 

PARTNERS, SÅVÄL
LOKALA SOM
NATIONELLA, DELTOG  
PÅ SUMMIT I ÅR 
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I år spenderades torsdagkvällen
vid Jens Östgaards nya högborg
för tillväxtbolag och coworking,
Walborg Ventures, tillsammans
med Vinnova och Anne Lidgard
som gästade.  Kvällen bjöd på
samtal om smart kapital och hur
den som vill ta steget och börja
investera ska tänka för att bli en
bra partner till startupgrundare. 

I panelen hördes Annelie Näs,
Daniel Marklund, Jacob Rudbäck,
Max Donatello och Nyfikna
Investerares Erik Norberg. 

Med YEoS nya verksamhetsben
YEoS Ventures är ämnet mer
aktuellt än någonsin, då över 100
av nätverkets medlemmar gått in
som investerare. 

OM YEOS VENTURES
YEoS Ventures investerar i
företag och entreprenörer inom
Sverige som har en affärsmodell
med god tillväxtpotential och som
befinner sig i ett tidigt skede.
Därtill agerar vi bollplank och hjälp
vid fortsatt kapitalanskaffning.

WARMUP NIGHT @WALBORG
VENTURES
Investeringar i fokus när YEoS Summit 2022 smygstartas



Jens Östgaard

Anne Lidgard

Vilka som investerat i YEoS Ventures



Är en privat partipolitiskt oberoende
näringslivsorganisation med närmare 3 000
medlemsföretag från hela Västsverige.  De
arbetar med att skapa tillväxt, utveckla
framtidens Västsverige samt hjälper 
företag till fler och bättre affärer genom att
påverka politiska beslut.

Fredag
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Det börjar ofta som ett litet, tight
team. Alla springer åt samma håll.
Men i takt med att organisationen
växer måste grundaren utvecklas i
sin roll som ledare och gå från
kompis till chef med bolagets
bästa framför ögonen.  

På temat tydlighet fortsätter
Catrine:  "Idag lever jag efter en
personalhandbok och rutiner. Det
handlar inte om att alla anställda
måste läsa alla dokument, utan det
räcker att en person i gruppen har
koll så kommer det att sprida sig." .
Catrine köpte upp ett inkråm och
startade verkstadsfirman Mekina
2013, och i början brottades hon
med att personalen formade sitt
eget sätt att göra saker. "Jag
hamnade nästan utanför som chef
eftersom gruppen var så stark ute
på verkstadsgolvet. Då får man
hitta sina sätt att få gehör".  

ATT LEDA NÄR
ORGANISATIONEN VÄXER 

2

Med Martin Werner, The Generation och Catrine  Rudbäck
Sageryd, Mekina. Modererat av Linnea Bywall, Alvalabs.

"Jag lärde mig efterhand att hur
jag formulerar mig kan ha stor
betydelse för vad jag får i
leverans. Att gå från att be snällt
och lite svävande till att tydligt
uttrycka en förväntan gjorde stor
skillnad", säger Martin. 



Catrine Sageryd, Mekina

"Man får inse att det
inte måste vara
samma människor
som är med på hela
företagsresan. Såväl
bolag som personer
utvecklas". 

Alva är ett HR-techbolag som vill hjälpa bolag att ta
bättre rekryteringsbeslut. Med en kombination av
banbrytande psykometri, data science och fokus på
kandidatupplevelsen gör de datadriven rekrytering
tillgänglig genom sin plattform. Alva stöttar YEoS-
medlemmar i deras tillväxtresor som
erbjudandepartner. 

WWW.ALVALABS.IO

X

Alva Labs Linnea Bywall är inne på
samma spår som Catrine. Hon
betonar vikten av tydliga
förväntningar och hellre fler
dokument och nedskrivna riktlinjer
än färre. Ett vanligt misstag är att
inte vara tillräckligt transparent med
förväntningar och om något skaver. 
"Det bästa är nästan alltid att tala om
elefanten i rummet. Ta upp att nu
kommer jag behöva vara mer chef än
kompis och det kommer kanske
kännas konstigt ett tag, men det är
det bästa för organisationen." menar
Linnea.

I takt med att företaget växer och
roller förändras säger Martin att en
viktig insikt för honom varit att alla
anställda inte kommer se företaget
som sitt livsprojekt, och det är okej. "I
början hade vi som målsättning att
ingen skulle sluta hos oss. Det var ju
jättedumt." Catrine håller med.

3 VERKTYG FÖR
LEDARSKAP I TILLVÄXT 

Tydliga förväntningar -
Kommunicera!
Personalhandbok och
policydokument 
Våga låta personer ta
ansvar och göra misstag

1.

2.

3.

LINNEA BYWALL
HEAD OF PEOPLE, ALVALABS



Viktor Wagner Heide

Partner Manager

X

Välkommen Pleo som ny
erbjudandepartner till YEoS! Pleo
erbjuder smarta företagskort som
automatiserar utgläggsrapporter
och förenklar företagets utgifter.
Medlemmar i YEoS får 30% rabatt
på Pleo i 1 år.
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Kampen om talangerna är en
ständigt återkommande fråga för
ledare av växande bolag. Hur
attraherar man rätt kompetens
och får personer som inte bara
stannar utan också blir
ambassadörer? På en publikfråga
säger sig vissa förknippa
begreppet Employer branding
med fluff av tveksamt värde. Erik
Martinson, Svea Solar, bemöter
den tanken:  

"Jag tänkte faktiskt samma sak från
början om employer branding.
ingenjör som jag är, kändes det
luddigt och inte särskilt
resultatinriktat.  Men det är ju lika
viktigt som brandingen av er
produkt och handlar om er, och
vilka ni i bolaget är.
Kommunikation av varumärket är
bara sista steget i ledet, men
arbetet sker i alla era processer." 

EMPLOYER BRANDING 
- TRENDIGT FLUFF ELLER
AFFÄRSKRITISKT FUNDAMENT?

Med Gustav Buder, Paytrim, Siri Henriksson, Tipmicke
och Erik Martinson, Svea Solar. Modererat av Mathilda
Regnér, Teamtailor. 
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Teamtailor är det rekryteringssystem som flest
entreprenörer i YEoS väljer. Med en
rekryteringsprocess som skapar större inflöde av
kandidater, ett system som är lätt att sätta upp och
som förenklar hela flödet från ansökan till anställning.

WWW.TEAMTAILOR.COM

X

Vidare leder samtalet in på att
employer branding inte är frågan om
ett "numbers game" utan om att ha
ett arbetsgivarvarumärke som
attraherar just er kandidattyp. Det
gäller att hitta "sina nördar" snarare
än att attrahera flest, särskilt för de
som verkar i en lite smalare bransch.
För en startup framhävs särskilt
vikten att betona den resa bolaget är
på och det långsiktiga impact man
vill göra i branschen, människors liv
eller världen. Paytrims Gustav Buder
har med detta i åtanke gärna ett
sista steg där kandidaten träffar
grundarna, för att förmedla visionen
och resan framåt. 
En utmaning i växande
organisationer kan också vara att
varumärket inte levs och upplevs på
samma sätt i alla led. Att dra åt olika
håll kan försvaga er och intrycket av
vilka ni är. Se därför till att arbetet
med era värderingar är en
återkommande del av vardagen.  

  

ERIK MARTINSON

SIRI HENRIKSSON

GUSTAV BUDER

"Var tydliga och genuina. Ta
vara på anställdas drivkrafter
och håll alltid people högt på
agendan. Min gissning är att ni
alla underskattar vikten av HR"

"Formulera för vilka ni är
världens bästa arbetsplats.
Snegla på t ex Mentimeter,
employer branding har varit en
stor del i deras tillväxtresa."

"Definiera, kommunicera och håll
vad ert employer brand står för -
så att det blir skalbart."

MATILDA REGNÉR
PARTNERSHIPS TEAMTAILOR

MEDSKICK!



We are a global agency, based in Gothenburg
and Shenzhen, working towards our vision to be
the home of disruptive innovative products and
experiences. We practice what we preach by
taking the learnings from the ventures & startups
that we create and run, and applying them to our
corporate partners.

Fredag
kväll
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På scenen hos The Techno
Creatives lyssnar vi under
fredagkvällen till tre personliga
berättelser från entreprenörer i olika
faser av sina bolags- och livsresor. 

Andreas Flodström skulle fira 10-
årsjubileum med sitt bolag Beetroot
I Ukraina när kriget slog till. Livet gick
från IT till överlevnad och evakuering
av anställda. Andreas år har minst
sagt varit tuffare än de flestas. Ida
Norström prisas gång på gång som
ung entreprenör i en traditionell
bransch - men hur känns det på
insidan? Fredrik Hagenius har sålt
sitt livsverk Campusbokhandeln och
hunnit reflektera en del över vad
som är viktigt i livet. Var är han nu? 

ANDREAS FLODSTRÖM

IDA NORSTRÖM

FREDRIK HAGENIUS

"När krisen kom över oss fick vi
verkligen gå in med fullt fokus på
att lösa den ena akuta situationen
efter den andra.  Men vi fungerar,
Ukraina fungerar fortfarande"

"Jag tycker faktiskt att vi är jäkligt
bra på det vi gör i mitt bolag, och
att det uppmärksammas är såklart
kul. Det tycker jag att jag ska
kunna få vara stolt över."

"En gång i tiden drömde jag om
att köpa mig en porsche. Nu är jag
här efter min exit och många mål
uppfyllda. Men den där Porschen,
den får vi väl se hur det blir med". 

STORIES
FRÅN YEOS





Business Region Göteborg ansvarar för
näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och
representerar 13 kommuner i regionen. Deras mål
är att åstadkomma en hållbar tillväxt i
Göteborgsregionens näringsliv, genom att erbjuda
kunskap och kontakter. 

Lördag

THE YARD



CHARLOTTA JOHANSSON
BUSINESS REGION GÖTEBORG
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Året var 2012 och livet skavde.
Andreas Wilhelmsson, prisad ung
entreprenör, såg sin webb-byrå
stå inför stora problem. Känslorna
av misslyckande, skam och
förnekelse gick i ett. Han deltog
vid den här tiden på YEoS
årskongress, och ville till en början
inte låta de andra medlemmarna
veta hur det egentligen stod till. 
 ”Det är lätt att när det börjar gå
bra så får folk en bild av en som är
svår att leva upp till”, säger
Andreas. Vad skulle hända om han
inte var den framgångssaga alla
trodde?

Trots sina rädslor började han
tillslut öppna upp för andra
deltagare, något som skulle vara
början på en lång resa. Efter
årskongressen tog han så
småningom steget att sätta
bolaget i konkurs. "För mig var det
ju jag som gick i konkurs - en total
identitetskris. Vem är jag ens utan
mitt bolag?". Därefter följde en
mörk period där Andreas
beskriver sig som under isen. Men
ett ljus var att han träffade sin
sambo under den här tiden, som
efter att ha sett Andreas kämpa
under en lång tid 

THE GREAT COMEBACK;
VAD HAR JAG LÄRT MIG
AV ATT MISSLYCKAS? 

5

Med Andreas Wilhelmsson, Ljusgårda
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"Jag tror aldrig jag
kommer vara färdig
med min comeback
story."

frågade hans pappa; Kommer
Andreas hämta sig från det här? Hur
kommer framtiden se ut? Andreas
visste det inte då, men har i
efterhand fått höra talas om
konversationen och berättar om
pappans svar som var; "Jodå,
Andreas behöver bara lite tid. Men
han kommer igen".  

Och visst hade han rätt. Efter
ungefär ett halvår började hjulen
spinna så smått, och någonting nytt
väcktes hos Andreas. "Jag ville ha en
riktigt bra comeback-story. Det var
väl någon revanschlust som växte sig
allt starkare". Han testade sig fram
med några mindre bolagsprojekt, tog
säljjobb och klurade på vad som
skulle bli nästa steg. Men det var
först två år efter kraschen som han
på allvar gick tillbaka till sig själv för
att jobba igenom sitt mående och
känslorna kring det han varit med
om. "Jag har lagt mycket fokus på
personlig utveckling. Jag har gått till
coacher och verkligen gråtit ut. Och
jag har deltagit i olika sammanhang
där jag samlat inspiration och nya
perspektiv. YEoS var ett sådant
viktigt sammanhang där människor
inte såg mig som ett misslyckande". 

Det var också via nätverket det stora
genombrottet kom. I ett garage i Hjo
växte något som inom ett par år
skulle bli större än vad kanske någon
hade kunnat ana där och då.
Andreas krokade arm med YEoS-
medlemmen Erik Lundgren, en av
grundarna bakom projektet, och
påbörjade sin resa med Ljusgårda. 

Från början var visionen att göra
Tibro självförsörjande på örter.
"Det är ju  en destruktiv och
begränsande taktik." poängterar
Andras. "Har ni hört talas om
konceptet Singularity University  -
bolag som tänker stort med målet
att påverka 1 miljard människor. Vi
insåg snart att det finns en stor
marknad, och idag är Ljusgårdas
vision att 1 miljard människor ska
äta vår mat 2040." 
Avslutningsvis, inställningen kring
misslyckanden säger Andreas är
annorlunda nu för tiden; "Idag ser
jag det som  något som hör till
entreprenörsresan. Men jag  tror
aldrig jag kommer vara färdig med
min comeback story." 
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En god relation med banken och
revisorn kan vara den livboj som
håller bolaget flytande genom
tuffare tider.  Om detta handlade
SEBs och Grant Thorntons pass
på lördagen. SEBs Henrik
Stenholtz jämför bankrelationen
lite med en försäkring; "Det är ju
inte något som du kan skaffa när
du redan befinner dig i nöd".  Det
gäller alltså att ha en löpande
dialog, och inte att knacka på
dörren först när krisen är ett
faktum. 

VEM VINNER I EN
LÅGKONJUNKTUR? MED
GRANT THORNTON OCH SEB

Med Claes Jörstam, Grant Thornton och Henrik
Steinholtz, SEB. 

1

3

2

Människor blir mindre
riskbenägna 

Tecken på Lågkonjunktur

Minskad köpkraft till följd
av yttre faktorer (ränta, el,
inflation)

Minskad konsumtion och
minskade investeringar



Greenhouse är en helhetslösning för
företag i tillväxtfas med en omsättning
från cirka tio miljoner kronor och uppåt.
Genom vår kunskap, våra tjänster och
noggrant utvalda samarbeten kan vi hjälpa
dig under hela tillväxtresan. Våra
rådgivare ser till att du får rätt stöd både i
vardagen och i specifika frågor om
exempelvis riskhantering, förvärv och
fusioner. För dig som entreprenör har vi
även ett unikt Private Banking-
erbjudande. Prata med oss!

ÖZGE ÖZEN ZINK
PARTNERSHIPS, SEB 

"En god, långsiktig relation med banken gör att vi kan
hjälpa på ett helt annat sätt när behovet uppstår"

Ett greenhouse för entreprenörer

Gör en nulägesanalys – kostnadskontroll,
kapitalstruktur, cashflow, organisation. 
Analysera dina kunder – Fokusera på
”core business” och analysera nuvarande
produkt- och tjänsteportfölj.
Analysera leverantörer – omförhandla
villkor och undersök dual sourcing.
Se över finansiell effektivisering och
kreditvillkor
Investera i lågkonjunktur

"Framgångsrika bolag är de som hela tiden, oavsett
konjunkturläge, är förberedda på en lågkonjunktur eller andra
händelser som kan ha negativ påverkan på kassaflödet"

CLAES JÖRSTAM
KONTORSCHEF, REVISOR  

Claes tips i skakiga tider



"SKAKA-LOSS"-ÖVNING MED
CORNELIA GRUNDSTRÖM 
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Att som startup kunna sälja sina
tjänster är en hygienfaktor för
överlevnad och tillväxt. Inom B2B
beskrivs säljprocesserna ofta som
längre, mer komplexa och
fortfarande manuella jämfört med
B2C. Men klimatet svänger och
det finns egentligen inga hinder att
du jobbar mer effektivt såväl med
din säljpipe som med befintliga
kunder även inom B2B. Det borde
rent av vara en högt prioriterad
fråga för ditt bolag, i den svåra
ekonomi som spås vänta, menar
panelen.  

ÖKA LÖNSAMHETEN MED
EFFEKTIV B2B-FÖRSÄLJNING
Med Annelie Näs, Aimfor, Maciej Strama, Paytrim och
Per Clingweld, Zaplify. 

1

3

2

Fråga er vad som är en bra
kund för er - inte bara vad
som är en bra säljare.  

Tips för B2B-säljet

Titta på hur ni kan öka
värdet i er befintliga
kundbas, med närliggande
tjänster och produkter 

Större fokus på färre
kunder - Höj priset och rikta
fokus mot de kunder där ni
kan leverera störst
värde.Våga säga nej till
andra.

"Vi ser en efterfrågan hos våra kunder
att marknadsföringsaktiviteter nu allt
mer ska leverera konvertering och
mätbar ROI. Jag tror att trenden går
mot  ökad effektivisering generellt"

Per Clingweld
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YEOS ÅRLIGA UTMÄRKELSER

8

ÅRETS MEDLEM YEOS HALL OF FAME

2021
Gustav Buder

2020
Peter Nygren

2019
Ludvig Dieden

2018
Adrian Swartz

2017
Catrine Sageryd

2016
Stefan Falk Boman

2015
Thomas Aziz

2014
Caroline Fossto

2013
Nils-Erik Jansson

Varje år delar vi tillsammans med partners ut utmärkelser till
YEoS-medlemmar som gjort stort avtryck. I år delade vi ut årets
framtidslöfte, årets tillväxtraket och årets medlem. Varmt
grattis till våra pristagare och tack till tävlingsvärdarna! 



Å R E T S  M E D L E M  

LOVE SAHLIN, TECHLOVE

Årets medlem är en varm entreprenör som förkroppsligar
sharing-caring-daring och som genom åren blivit en stark del av
nätverket. Han är en viktig kulturbärare genom många egna
initiativ, och rekommenderar frekvent nya unga entreprenörer
till YEoS. Detta gör att såväl nätverket som andra medlemmar
växer. Tack för att du är med och skapar Sveriges varmaste
entreprenörsnätverk.

Özge Özen Zink Love Sahlin

TÄVLINGSVÄRD



Å R E T S  F R A M T I D S L Ö F T E  

IDA NORSTRÖM, EE SOLUTIONS

Årets framtidslöfte är en ung entreprenör med höga ambitioner
som påvisar ett gott ledarskap. Som god förebild för ungas
entreprenörskap brinner hon för att vara en del av en hållbar
omställning, där hon redan lagt en stabil grund för sin
kommande expansion, i en annars mansdominerad bransch. Vi
ser fram emot att följa din resa!

AGNETA OLSSON IDA NORSTRÖM

TÄVLINGSVÄRD



Å R E T S  T I L L V Ä X T R A K E T  

MARKUS ALVILA, TOWO LABS

Årets tillväxtraket ser tillbaka på ett år som långt överträffade
de egna förväntningarna. Bolaget verkar på en global marknad
där de skapar komplex digital infrastruktur. Bokslutet för 2021
landade på drygt 70 miljoner kr i omsättning, med ett starkt
resultat och en imponerande tillväxt på över 2600 %

MARKUS ALVILA MATHIAS
LJUNG

ÅRETS TILLVÄXTRAKET 





BLEV ÅTERIGEN PÅMIND OM HUR MYCKET JAG

BEHÖVER LIKASINNADE I MIN VARDAG.

MITT FÖRSTA SUMMIT FÖRRA ÅRET KÄNDE JAG

CA 5-10 PERSONER. I ÅR KÄNDE JAG KANSKE 50+

OCH LÄRDE KÄNNA VÄLDIGT MÅNGA FLER.

JAG TAR MED MIG ATT DET ÄR VIKTIGT ATT

FÖRSTÅ ATT ANDRA SITTER MED SAMMA

UTMANINGAR SOM JAG, OCH ATT DET ÄR OKEJ

ATT VARA ÖPPEN OCH SÅRBAR KRING DET.

JAG TAR MED MIG ATT VÅGA VISA SIG SVAG OCH

ATT DET INTE ÄR FEL ATT MISSLYCKAS. VÅGA

PRATA OM DET ISTÄLLET.

"

"

"
"



Earth Bite, Alice Moradian,
Plastkort.nu och Johan Lindberg
samt Stockholm doftfabrik och
Yaroslav Shevchenko. 

Mindpark och Karsten Deppert som
genom Rscued och Fitnessfika försåg
oss med hälsosamma mellanmål
.
Young drive community - Adrian E.,
Vidar Petersson, Joline Emanuelsson
och Sandra Vendelson. 

QueensLab, Stefan Trailovic och
Natasa Trailovic som hjälpt oss landa
mycket praktiskt.

Självklart, slutligen, tack till våra
medlemmar som deltagit med stort
engagemang och generöst delat med
sig av egna lärdomar och misstag!

TACK FÖR BOOSTEN
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https://www.facebook.com/Earthbite?__cft__[0]=AZXWCl0S4ZJvKX5MgYa_3qmoJ8gwJDQOCfDeez_QDhUCM1qMPJpDdF6lVRfX9F_4J1T_CLDGDxJjYIqmc8tn2G5SjiKo9L_3B-hbs0lsqFNzjgd19OEPnOm6ZDLqU0atlPqHQWMKR3o7NBH5aDL6KJum16CD9_MDp5FrTDUn1NRdkiXG2w3akCzCfO68v7cI2YrQLxV6MyfBMQn1H9jth9Ma&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/alice.moradian?__cft__[0]=AZXWCl0S4ZJvKX5MgYa_3qmoJ8gwJDQOCfDeez_QDhUCM1qMPJpDdF6lVRfX9F_4J1T_CLDGDxJjYIqmc8tn2G5SjiKo9L_3B-hbs0lsqFNzjgd19OEPnOm6ZDLqU0atlPqHQWMKR3o7NBH5aDL6KJum16CD9_MDp5FrTDUn1NRdkiXG2w3akCzCfO68v7cI2YrQLxV6MyfBMQn1H9jth9Ma&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Plastkort.nu/?__cft__[0]=AZXWCl0S4ZJvKX5MgYa_3qmoJ8gwJDQOCfDeez_QDhUCM1qMPJpDdF6lVRfX9F_4J1T_CLDGDxJjYIqmc8tn2G5SjiKo9L_3B-hbs0lsqFNzjgd19OEPnOm6ZDLqU0atlPqHQWMKR3o7NBH5aDL6KJum16CD9_MDp5FrTDUn1NRdkiXG2w3akCzCfO68v7cI2YrQLxV6MyfBMQn1H9jth9Ma&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Mindpark?__cft__[0]=AZXWCl0S4ZJvKX5MgYa_3qmoJ8gwJDQOCfDeez_QDhUCM1qMPJpDdF6lVRfX9F_4J1T_CLDGDxJjYIqmc8tn2G5SjiKo9L_3B-hbs0lsqFNzjgd19OEPnOm6ZDLqU0atlPqHQWMKR3o7NBH5aDL6KJum16CD9_MDp5FrTDUn1NRdkiXG2w3akCzCfO68v7cI2YrQLxV6MyfBMQn1H9jth9Ma&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/karstendeppert?__cft__[0]=AZXWCl0S4ZJvKX5MgYa_3qmoJ8gwJDQOCfDeez_QDhUCM1qMPJpDdF6lVRfX9F_4J1T_CLDGDxJjYIqmc8tn2G5SjiKo9L_3B-hbs0lsqFNzjgd19OEPnOm6ZDLqU0atlPqHQWMKR3o7NBH5aDL6KJum16CD9_MDp5FrTDUn1NRdkiXG2w3akCzCfO68v7cI2YrQLxV6MyfBMQn1H9jth9Ma&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/rscued.se?__cft__[0]=AZXWCl0S4ZJvKX5MgYa_3qmoJ8gwJDQOCfDeez_QDhUCM1qMPJpDdF6lVRfX9F_4J1T_CLDGDxJjYIqmc8tn2G5SjiKo9L_3B-hbs0lsqFNzjgd19OEPnOm6ZDLqU0atlPqHQWMKR3o7NBH5aDL6KJum16CD9_MDp5FrTDUn1NRdkiXG2w3akCzCfO68v7cI2YrQLxV6MyfBMQn1H9jth9Ma&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/fitnessfika?__cft__[0]=AZXWCl0S4ZJvKX5MgYa_3qmoJ8gwJDQOCfDeez_QDhUCM1qMPJpDdF6lVRfX9F_4J1T_CLDGDxJjYIqmc8tn2G5SjiKo9L_3B-hbs0lsqFNzjgd19OEPnOm6ZDLqU0atlPqHQWMKR3o7NBH5aDL6KJum16CD9_MDp5FrTDUn1NRdkiXG2w3akCzCfO68v7cI2YrQLxV6MyfBMQn1H9jth9Ma&__tn__=-]K-R
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BLI MEDLEM I YEOS!

SVERIGES VARMASTE NÄTVERK
FÖR UNGA ENTREPRENÖRER

Som medlem i YEoS blir du del av en familj med
Sveriges mest drivna entreprenörer. Vi har sedan
2008 byggt Sveriges varmaste nätverk av starka
personligheter som vill utveckla sin potential som
människor och entreprenörer. 

Ta del av häftiga och minnesvärda resor, events
och workshops för att möta och lära känna andra
engagerade entreprenörer inom en mängd
branscher. 

YEOS I
SIFFROR

250

25

5,7

29

MEDLEMMAR

EVENT OM ÅRET

MKR I MEDIAN
OMSÄTTNING 

I GENOMSNITTLIG
ÅLDER BLAND
MEDLEMMAR 

Är mellan 18-30 år
Har grundat / äger ett företag
Vill se ditt företag växa till något
större än dig själv

YEoS finns för dig som:

MEDLEMSKAP.YEOS.SE

MEDLEMSKAP.YEOS.SE INFO@YEOS.SE
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TACK ALLA PARTNERS

TILL YEOS SUMMIT 2022


