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Hjerta firade 10 år med fokus på kunskap och dialog
Årets Hjertadagar intog nya höjder och inspirerade med initierade paneldebatter,
föreläsningar och framgångsrika kundsamarbeten. Tillsammans med våra
Hjertamedlemmar, leverantörer, medarbetare och representanter från branschen var
intresset på topp och dialogen i fokus. Dessutom delade vi ut Årets utmärkelser.
Ett viktigt syfte med Hjertadagarna är att inhämta professionella insikter och nya kunskaper. Ett
exempel på det var paneldebatten som diskuterade hur IDD bidrar till kundnyttan och gästades
av Susanne Sakari; Skandia, Anders Johansson; SEB, Charlotta Carlberg; Folksam och Lina
Erenvidh, Insuresec.
Under Leverantörsdagen välkomnade vi våra viktiga leverantörer där deltagarna rörde sig mellan
ett välfyllt och energiskt mässområde och föredrag inom liv-, spar- och sakområdet.
Årets utmärkelser för extraordinära insatser delades ut till:
Årets Sakförmedlare Håkan Edmark, ERA Försäkringar; Årets Gruppförmedlare Bengt-Göran
Pettersson, Hjerta Södertörn; Årets Gruppassistent Eva Felldin, Hjerta Stockholm – Strandvägen
5 b; Årets Livförmedlare Göran Fjällborg, Hjerta Kiruna; Bästa Livassistent Anna Engström,
Linder & Partners AB; Bästa investeringsrådgivare VP Jan Fors, Hjerta Stockholm – BJ2; Bästa Sakförmedlarkontakt Helena Hård, Protector; Bästa Liv-förmedlarkontakt Ann-Charlotte
Björnborger, SEB; Bästa Assistentkontakt Marie Kronqvist, Movestic.
-

Hjertadagarna 2018 var unikt och jag är glad för den positiva respons vi har fått från våra
deltagare. Som ny vd är jag stolt att leda Hjerta framåt tillsammans med alla engagerade
förmedlare, assistenter och medarbetare inom Hjerta. Vi fortsätter nu vårt arbete och
starka övertygelse att hos Hjerta stannar du för att du vill, säger Lena Högfeldt, vd på
Hjerta/Nordic Brokers Association.

Renata Chlumska inspirerade oss avslutningsvis att sätta mål, ladda målbilderna med känslor,
komma till start, samt att ha roligt på vägen.
För mer information kontakta:
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Om Hjerta
Hjerta är ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande. Vi möter behoven hos företag
och individer med vårt breda erbjudande, vår starka lokala närvaro och den stora organisationens
möjligheter och fördelar. Vi levererar värde för våra kunder genom engagemang, trygghet och
innovation. Idag är vi ca 210 rådgivare på fler än 40 orter runt om i Sverige. Vi fortsätter att växa och
skapa framtidens bästa rådgivarkoncern nära våra kunder. www.hjerta.se

