Referenser Cesilia Ekroth, Idéer & Co AB/ IdéLagret
Cesilia Ekroth skapade ett helt nytt kreativt engagemang på Kalmarsund Promotions affärsresa Promotiontåget. En årlig återkommande regional affärsresa med 200 deltagande företagsrepresentanter från alla branscher.
Genom att Cesilia delade in och inredde utställartorget i olika rum fick vi deltagarna att engagera sig på
ett helt annat sätt. I det ena rummet byggdes nya relationer genom en mer affärsinspirerad miljö “Snabba
affärer” samtidigt som det pågick ett kreativitetsframkallande labbande i ett rum bredvid. I ett tredje rum
skapades “hett engagemang” genom att utbyta tjänster och åsikter med hjälp av filmbås, White boards och
post it lappar. Ett fjärde utrymme var scenografiskt byggt för att skapa avkopplande stämning. Helheten
gjorde att allas behov och önskemål, besökare som utställare kunde tillgodoses och man orkade förnya sitt
engagemang under en hel dag.
- Jag är säker på att vi med den hjälpen skapat en ny standard vad det gäller kontakttorg och vad man kan få
ut som utställare och deltagare.
Johann Malmström, september 2012
VD Kalmarsund Promotion

Cesilia har sedan 2005 varit engagerad i olika delar av utvecklingen av mitt ledarskap. Genom analys,
observation, samtal och bilder har hon gjort mig medveten om styrkorna i mitt eget ledarskap. De har jag
sedan kunnat omsätta som förbundskapten för det Kinesiska damlandslaget i fotboll och senare som fotbollschef på Svenska Fotbollförbundet. Hon har dessutom varit ett stort stöd i de beslut jag tagit som härrör
till ovanstående.
Cesilia har dessutom varit delaktig i fortbildning av våra elittränare i damallsvenskan. Cesilia är en stor
inspiratör, som genom glädje och stor kompetens fått oss att tänka utanför ramarna, för att sedan med tydlighet kunna ta beslut i stora frågor. Hon har bidragit med idéer och gjort att vi kunnat titta mer visionärt och
målinriktat på vår verksamhet inom fotbollen.
Cesilia är en person som förmedlar mycket energi. Det gör hon genom stor kompetens, glädje, värme och
känsla. Verktygen skapar hon genom sin förmåga att hitta det som teamet har behov av!!!

Marika Domanski Lyfors
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Jag har under tiden maj till november 2010 deltagit i utbildningen Hälsa & Kultur som ägdes och leddes
av Cesilia Ekroth och Jonas Ahlberg. Utbildningen bestod i föreläsningar, workshops, open space, kreativa
övningar samt coaching. Cesilia har förmågan att leda på ett tydligt och inspirerande sätt där hon med största
skicklighet ser varje människas unika och specifika egenskaper. Hon coachar varje människa på ett mycket
rakt, tydligt och knivskarpt sätt som hör till ovanligheterna. Detta gör att människan i fråga ej känner sig
kritiserad utan sedd på ett kreativt och äkta sätt vilket i sin tur ger personen verktyg i vardagen och livet som
blir betydelsefulla och användbara. Cesilias mentorskap har betytt väldigt mycket för mig. Hon har hjälpt
mig att finna och våga gå den väg som är min samt fått mig att förstå mig själv bättre och det har lett till
ökad självkänsla vilket för mig är gott mentorskap.
Elisabeth Eriksson
Projektledare för Partnerskap Småland
Regionförbundet Jönköpings län

Referens Cesilia Ekroth, Idéer & Co AB
Vi har, på Ölands Näringslivskontor, samarbetat med Cesilia i egenskap av processledare i flera olika sammanhang av varierande storlek. Bland annat har hon deltagit i att skriva och till stor del utformat projektansökan för kompetensprojektet Ölandsnätet, som var finansierat med landsbygdsstöd. Huvudtanken med det
projektet var att med hjälp av kompetensdelning mellan företag bidra till en ”ringar-på-vattnet-effekt” vilken
skulle resultera i utveckling på landsbygden. Genom Ölandsnätet har flera olika samarbeten uppstått, som
inte hade varit en självklarhet annars. Detta är till stor del Cesilias förtjänst.
Hon har en unik förmåga att få deltagare att, trots ett tidigare beslut att avvakta och stå i bakgrunden, kasta
sig in och aktivt bidra till att föra en process framåt. Cesilia kan få även en mer socialt otränad person att
känna sig trygg i okonventionella situationer, vilket gör att de processer hon leder så gott som uteslutande är
framgångsrika.
I tillägg till ovanstående är hon dessutom trevlig och lättsam att samarbeta med vilket är nog så viktigt. Jag
kan varmt rekommendera Cesilia som processledare.
Borgholm 7 januari, 2013
Susanne Bredesjö Budge
Projektkoordinator
Ölands Näringslivskontor
0485-88710
susanne.bredesjo.budge@oland.se

Referens Cesilia Ekroth
Projektet “Det entreprenöriella universitetet” vid Linnéuniversitetet har sedan våren 2012 anlitat Cesilia
Ekroth, Idéer & co AB, som adjungerad adjunkt med fokus på processledning, idégenerering och kreativitet.
Cesilia har en unik kompetens där hon kombinerar egna konstnärliga och idrottsliga erfarenheter med ett
gediget processkunnande och god coachningsförmåga. Med en fot i kulturen och en i näringslivet är hon van
att arbeta i olika sammanhang och tillsammans med många olika slags människor, vilket är en stor tillgång
för oss.
Vi upplever att Cesilia agerar professionellt, tar stort ansvar för helheten i allt hon företar sig och visar på
god vana att arbeta från ax till limpa. I vårt projekt bidrar hon med planering, genomförande och dokumentation av processer såväl internt i vår arbetsgrupp som i externa insatser gentemot studenter.
Cesilia utmanar och uppmuntrar på ett förtjänstfullt sätt människor att våga och kunna tänka nytt och annorlunda, att se möjligheter och att pröva sina gränser.
Vi kan, mot bakgrund av ovanstående, varmt rekommenderar Cesilia för liknande uppgifter i andra sammanhang.
Kalmar 2012-01-08
Katarina Ellborg, projektkoordinator Det entreprenöriella universitetet

Cesilia Ekroth, Ideér & Co, har under ett flertal år på ett utmärkt sätt utfört olika konsultuppdrag för Ölands
näringslivskontors räkning. Uppdragen har omfattat affärsutveckling i olika former riktade mot det öländska
näringslivet. Här kan särskilt nämnas de pågående projekten Ölandsnätet, som Cesilia skrev konceptet till,
och Ölandskompetens II som bägge handlar om kompetensutveckling av enskilda företagare och grupper av
företagare på Öland.
Cesilia har också varit engagerad i framtagningen av vår näringslivsstrategi för Öland som deltagare i Tillväxt Öland, ett dialogforum bestående av företagare i olika branscher och ledande kommunala politiker och
chefer i samarbete med Tillväxtverket. Cesilia är också medlem av det öländska näringslivsrådet som är en
naturlig fortsättning av Tillväxt Öland.
Cesilia är som person starkt engagerad och brinner för utvecklingen på Öland. Hon har i vårt samarbete visat
en bred kompetens, initiativförmåga och tydlig integritet. Jag står gärna till förfogande som referens och
önskar henne vidare framgång i fortsatt arbete.
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