
  
Designing good life 

En sann entreprenörssaga.

Thomas Ek



Ta del av Thomas Eks berättelse om hur OBH Nordica på rekordtid blev 
marknadsledare i en redan mogen bransch.

Med ett hängivet arbete och stor fokusering skapade bröderna Ek en 
framgångssaga tillsammans med sina lojala medarbetare. Med ledord som 
innovation, design, mod, snabbhet och kraftfull marknadsföring utmanade 
de alla multiinternationella aktörer på sitt eget sätt.

Med stort engagemang och med tydliga exempel föreläser Thomas om 
entreprenörskap, ledarskap och utmaningar under 32 års verksamhet .  
En spännande berättelse som ger lyssnarna energi och inspiration.

Dragningen kan anpassas efter kundens behov såväl innehållsmässigt  
som i tid.

Inspirera och utveckla företaget, säljteamet, kunderna, ledningsgruppen 
eller konferensdeltagarna!

Ett liv – En passion – En berättelse

Visste du?

• OBH Nordica gick från 0% till 97% varumärkeskännedom på  
 mindre än 7 år.

• Företagets omsättning mer än 3-dubblades på 5 år.

• Varumärket blev redan efter 6 år utvalt till ett av de hundra högst  
 rankade ”Superbrands” i Sverige (i konkurrens med alla  
 internationella märken i alla branscher).

• 2010 blev bröderna Peter och Thomas Ek utnämnda till  
 ”Entrepreneur of the year” i Stockholm.

En sann entreprenörssaga. En sann entreprenörssaga.



”Vi anlitade Thomas Ek till vårt franchisekonvent i London. Med värme, 
humor och engagemang berättade han om OBH Nordicas fantastiska  
resa! Av åtta olika dragningar blev Thomas föredrag det i särklass mest 
uppskattade! Av 100 tillfrågade deltagare fick Thomas snittbetyget 4,75  
av max 5.”

Urban Johansson, Länsförsäkringar

”Vi hade den stora glädjen att ha med Thomas Ek, OBH Nordica på vår 
roadshow i Örebro, Linköping och Jönköping. Våra gäster (lokala annons-
köpare) gav Thomas högsta betyg i den enkät vi genomförde efter eventen. 
Han bjuder på sig själv, sin historia och OBH´s fantastiska resa på ett under-
hållande, inspirerande och relevant sätt. Dessutom är han en otroligt härlig 
människa. Vi kan bara hoppas att han vill följa med på framtida event!”

Mia Strandell, Projektledare Reklamkraft  
(TV3, TV4 och Kanal 5 i samarbete )

Referenser

Thomas Ek bokas genom:
Talarforum, tfn: 08-546 535 40.
E-post: talarinfo@talarforum.se thomas.ek.consulting@gmail.com
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