
Väsby Promotion
Kanalvägen 10 C, 3 tr
194 61 Upplands Väsby
www.vasbypromotion.se

Datum: Onsdagen den 15 maj. 
Kl: 11.00-13.00
Plats: Penthouse, Scandic Infra City, Upplands Väsby
O.S.A senast den 10 maj till camilla.k.ekegren@vasbypromotion.se  
Obs! Begränsat antal platser. 
 
 

Som partner till Väsby Promotion är 
du extra betydelsefull och bjuds här-
med in till en exklusiv V.I.P-lunch med 
inspirationsföreläsning. 

Kom och lyssna till Annie Seels föreläsning Ingen 

minns en fegis där hon berättar om den långa resan 
till mål i Dakarrallyt, men drar paralleller till vardagen, 
jobbet och livet i stort. Att i en valsituation våga välja 
det som inte alltid är lättast, men ändå kanske mer 
rätt beroende på målet. Och att våga sätta ett mål som 
kanske är lite mer inspirerande än traditionella mål. 

Att försöka hitta det man brinner för och verkligen vill 
uppnå. Och sen ingjuta modet att inte ge upp, trots att 
det är jobbigt och svårt på vägen, med det gör också 
framgången så mycket större.

Annie har gjort sig känd som äventyrare och tävlings-

förare i världens farligaste motortävling Dakarrallyt 
– det mest “macho” inom motorsport. Hon har tävlat 
internationellt i 15 år och mött deltagare och team 
från hela världen, oftast manliga. 

Hon uppmuntrar alla att slänga ut jante från hjärn-
kontoret, och att våga ta det första steget. Även om 
saker går fel och man misslyckas på vägen, så kommer
man oftast till mål på något sätt. Man behöver inta 
vara bra eller bäst för att ta första steget – man blir bra 
under resans gång!

Ta även chansen att träffa och lyssna till Kommun-
styrelsens ordförande Oskar Weinmar som kommer 
att presentera det senaste om vad som sker i Upp-

lands Väsby kommun. 

Varmt välkommen! 

Välkommen på V.I.P-lunch!

Boka den  
15 maj!  

Exklusivt  
för dig som  

partner! 

Bokat exklusivt för er 

och vi bjuder på lunch!


