
TRENDENSER 
Välkommen till årets Trendenser som kommer att leverera trender, 

inspiration, tips, tricks, skönhet, hållbarhet, hälsa, humor och värme.
 

I år kommer vi vara på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm.

På scen: Davines svenska team, Hasse Brontén, Josefina Oddsberg från 
Bee Urban samt Andreea Ion från Davines Italien. 

 

Datum: 20/11 

Tid: kl. 11.00 - 16.30 

Pris: 1995 kr + moms. 

Lunch med vin alt. alkoholfritt och kaffepauser ingår.

Välkommen till årets



PÅ SCEN:

Anmäl dig till din säljare eller på krafthaircare-utb.se
Begränsat antal platser så först till kvarn.

MALMÖ
Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
STOCKHOLM
Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm

040- 23 20 90
info@jkraft.se
kraftgroup.se

Hasse Bronténs karriär började inom polisen och 
Säpo men byttes till humorscenen. Idag är han en 
av våra mest uppskattade komiker och arbetar både 
på scen, med podd och tv och film. Hasse är också 
en flitigt anlitad programledare och konferencier. 
Denna söndag finns det en lite djupare botten i Hasses 
framträdande då han föreläser om psykisk sjukdom 
och om hur det är att leva med en familjemedlem  
som är bipolär. En föreläsning med mycket värme, 
kärlek och djup. 

Davines svenska team består denna dag av Fanny 
Brander, Åsa Jandér, Annie Ankervik, Anette Tyche, 
Mirjam Eliasson och Gudmundur Gudmundsson. 
Tillsammans visar de looks som de tycker känns 
intressant och spännande just nu och inspirerar under 
hela dagen i form av look and learn på scenen. Stort 
fokus ligger på färg, form och styling och teamet 
kommer att dela med sig av sina bästa tips och tricks.

Andreea Ion arbetar för Davines Italien. Hon är på 
besök exklusivt för Trendenser och kommer att prata 
om sin stora passion; hållbarhet. Andreeas fokus 
denna dag är regenerativt jordbruk och Davines nära 
samarbete med Rodale Instiute. Ett samarbete som 
kommer att vara betydande för Davines framtida 
framtagande av produkter.

Josefina Oddsberg Gustafsson är VD och grundare av 
Bee Urban som arbetar med urbana ekosystemtjänster 
och naturvård och anlägger ytor för att främja 
biologisk mångfald och sociala värden. Sedan många 
år har Davines Sverige och våra kunder varit med och 
stöttat det arbete som Bee Urban gör för vår urbana 
livsmiljö. Josefina tar oss med på en resa om hur 
viktig biologisk mångfald är och vilken livsavgörande 
roll världens bin har. 
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