
Programledarskapet av AdDays podcast delades av Jenny Kaiser och Jessica Morales från Åkestam Holst. Här tillsammans med
David Sandström på Klarna.
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Inspirationen lever vidare i AdDays podd

Sveriges Annonsörer hade i onsdags sin årliga inspirationsträff AdDay. Bauer
Media var på plats för att spela in en podcast med några av dagens
inspiratörer. AdDays podd är nu publicerad på RadioPlay. 

I AdDays podcast får du bland annat höra David Sandström (marknadsdirektör
på Klarna) berättade om Klarnas globala ambitioner och vikten av att tänka
stort. - Våga göra något eget istället för stirra dig blind på andra, sa David när vi
intervjuade honom.

Gemensamt för Telia och Volvo är att de sätter kunden i fokus. Hélène
Barnekow  (avgående VD på Telia) berättar i podden om Telias kundbesatthet
och Per Carlö (marknadsdirektör på Volvo), berättar om Volvos koncept
”design around you”. Du får även höra om Volvos ambitioner om självkörande
bilar och att 2025 ska hälften av Volvos nybilsförsäljning vara el-bilar.

AdDay-podden bjuder även på den omåttligt populära coachen Jana
Söderbergs handfasta tips på hur du återhämtar dig från en stressig vardag.

- Första gången som programledare i en podcast fick vi blodad tand. Otroligt
givande och inspirerande att i lugn och ro få samtala med några av våra största
idoler och inspiratörer inom svenskt näringsliv. Vilka rockstars vi har i Sverige!,
säger Jenny Kaiser och Jessica Morales, Client Directors på Åkestam Holst och
programledare för podden.

- Vi har spelat in ett flertal poddar nu på olika branschevent och samlat massor
av inspiration på vår digitala plattform RadioPlay. Spännande samtal och tips får
möjlighet att leva vidare och inspirera andra som inte har möjlighet att närvara,



säger Louise Lundgren, Head of B2B på Bauer Media.

9 intervjuer med inspiratörer från AdDay:

Hélène Barnekow, avgående VD på Telia

Jana Söderberg, VD på Carpe Via 

Babak Azarmi, grundare TRANS94

Kristoffer Vural, grundare av Selahatin

Diana Amini, Global Manager på H&M Foundation

Per Carleö, Marknadsdirektör på Volvo

David Sandström, Marknadsdirektör på Klarna

Ulf Skarin, redaktör på AdDay

Lamin Ceesay, student på Berghs

Samtliga intervjuer från AdDay och övriga branschevent finns på The Sound
of Inspiration på RadioPlay.

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.

Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Portugal, Irland och Storbritannien och
når mer än 55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.

https://www.radioplay.se/podcast/thesoundofinspiration?episode-id=36733
https://www.radioplay.se/podcast/thesoundofinspiration?episode-id=36731
https://www.radioplay.se/podcast/thesoundofinspiration?episode-id=36730
https://www.radioplay.se/podcast/thesoundofinspiration?episode-id=36729
https://www.radioplay.se/podcast/thesoundofinspiration?episode-id=36732
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https://www.radioplay.se/podcast/thesoundofinspiration?episode-id=36735
https://www.radioplay.se/podcast/thesoundofinspiration?episode-id=36736
https://www.radioplay.se/podcast/thesoundofinspiration?episode-id=36728
http://notifier.mynewsdesk.com/wf/click?upn=Mv7cyrrCYKD1Gr-2FrFWD35U7lcv10nR6FqLGNTZeVX-2BuAo3SozniPpu-2F9ELwRp66-2BKObRRyxVHsHKIoedX8CfXg-3D-3D_Qp6o2hW9IMiHqIABdwvDNq8cogvQEC3y5foQdEDKUtCQsWXcIXdA0L6Ui354TT0TnRRVownVUkIldOMLqNquhuhls3-2BpYHKAM7MgClrRwPTc5TDcdmh9rS4QObd7k0xH-2FoekaZ-2FR3Fog0gujAxJHsT5on07JxwMdGPELqpRs13Y9YMoKKVuA-2FKRsv1EyoaREbhUP1sL-2B6DccUNxDSyR3AzePggoFjEVbL2gIIyl1glOH7mvXr7IJVyRgpZzwuDH4IEY9iX7gdcYHH-2Fel7qAeI2mWDIfgKWoG1eGUD-2FOsALbFbtynCLnKKs0Agwa21hKZeGIZzaajfzv5-2BOZcCMJkhyf33RroeCVo7pzzQjBeHu3ggPz2RvpUWR3xE465K3-2FM4UHZ9-2FIlIq4BSIfyi9Z8nQ-3D-3D


Kontaktpersoner

Anna Chrona
Presskontakt
Communications Director
Bauer Media
anna.chrona@bauermedia.se
0735088803

mailto:anna.chrona@bauermedia.se
tel:0735088803

