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4good	  är	  ett	  engagemangsmedia	  –	  vilket	  innebär	  
ett	  sätt	  för	  varumärken	  att	  fördjupa	  och	  stärka	  sin	  
relation	  med	  sin	  målgrupp,	  för	  att	  skapa	  engagerade	  
och	  positiva	  ambassadörer.	  Ambassadörer	  som	  i	  sin	  
tur	  rekommenderar	  varan	  eller	  upplevelsen	  vidare	  
till	  bekanta,	  vänner,	  familj	  och	  kollegor.	  	  
	  
Kort	  fakta	  4good	  
medlemmar/medlemsundersökning.	  	  
70	  procent,	  kvinna,	  35-‐49	  år.	  
65	  procent	  har	  inkomst	  från	  300	  000	  till	  över	  600	  
000/år.	  	  
98	  procent	  vill	  gärna	  testa	  och	  utvärdera	  produkter	  
från	  partners/sponsorer.	  
Bor	  i	  storstad.	  
Gift,	  två	  barn,	  äger	  sitt	  boende.	  
Högutbildade	  och	  i	  ledande	  befattningar.	  
Nätverkar	  digitalt	  och	  i	  verkliga	  livet	  -‐	  mer	  än	  någon	  
annan.	  	  
	  
Värden:	  Längtar	  efter	  att	  utvecklas	  och	  förverkliga	  
drömmar	  &	  idéer	  
Är	  nyfiken,	  social,	  engagerad	  &	  öppen	  för	  nya	  
erfarenheter.	  	  
Drömmer	  om	  frihet	  &	  flexibilitet.	  Har	  god	  ekonomi	  
och	  har	  råd,	  värderar	  och	  prioriterar.	  	  
	  
Svar	  från	  undersökningen	  -‐	  Varför	  4good?	  	  
83	  %,	  för	  att	  få	  nya	  tankar	  och	  nya	  idéer	  
74%,	  för	  att	  få	  skratta	  och	  ha	  trevligt	  
65%,	  för	  att	  må	  bra	  
65%,	  för	  att	  utveckla	  mig	  själv	  
32%	  för	  att	  nätverka	  
24%	  för	  att	  träffa	  likasinnade	  
	  
Event	  och	  aktiviteter	  inom	  4good	  
Eat	  Love	  Live;	  inspiration	  om	  konsten	  att	  kunna	  
njuta	  av	  livet	  
Shine!;	  Vill	  du	  också	  skina?	  	  En	  kväll	  som	  inspirerar	  
till	  att	  lysa	  inifrån	  och	  ut	  utifrån	  och	  in.	  Tidigare	  
föreläsare	  bland	  annat:	  Gabriel	  Forss,	  överlevaren	  
Janique	  Svedberg	  och	  mästerkock	  Sigrid	  Barany.	  
Pay	  it	  Forward;	  receptet	  på	  vardagslycka?	  Att	  göra	  
något	  gott	  för	  någon	  annan.	  Tidigare	  föreläsare	  bland	  
annat:	  	  Daniel	  Mendoza,	  Martha	  Ehlin	  mfl.	  	  
A	  Brand	  new	  you!;	  Vad	  lovar	  du	  dig	  själv	  att	  ändra?	  
Inspiration	  till	  nytänk	  och	  nya	  tag.	  Tidigare	  
föreläsare	  bland	  annat:	  Paolo	  Roberto,	  
rallydrottningen	  Tina	  Thörner.	  	  
Express	  yourself!;	  Har	  du	  mer	  att	  ge	  världen?	  
Inspireras	  av	  starka	  tjejer	  som	  lämnat	  komfortzonen.	  
Tidigare	  föreläsare	  bland	  annat:	  Mia	  Törnblom,	  
Sarah	  Dawn	  Finer	  och	  Kayo.	  	  
	  
	  

The	  Power	  of	  Passion;	  Var	  hämtar	  du	  lust,	  kraft	  och	  
mod?	  Vad	  blir	  du	  glad	  av.	  Inspireras	  av	  passionerade	  
’doers’.	  Tidigare	  föreläsare	  bland	  annat:	  Louise	  
Hoffsten,komikern	  Marika	  Carlsson,	  mästerbagaren	  
Sebastien	  Boudet.	  
4good	  work	  –	  keep	  moving	  forward;	  
eftermiddagsföreläsningar	  för	  dig	  som	  vill	  utvecklas	  
på	  jobbet.	  
	  
Kortare	  kurser/resor	  
A	  day	  of	  mind	  &	  bodybliss;	  yogadagar	  
Mindful	  Winestasting;	  mindfulness	  och	  
vinprovning	  under	  ett	  och	  samma	  event.	  
Superfoods!;	  powerfrukost	  	  
Solskensresan;	  härlig	  inspirerande	  resa	  till	  ett	  
resmål	  i	  solen	  där	  engagerande	  inspiratörer	  följer	  
med.	  I	  år	  går	  den	  till	  Palma	  de	  Mallorca	  med	  bland	  
annat	  Malin	  Berghagen	  &	  Kristin	  Kaspersen.	  	  
4good	  Mountain	  Camp;	  som	  i	  år	  går	  till	  
Ramundberget	  där	  vandring,	  vackra	  vyer,	  
mindfulness	  och	  fjälluft	  står	  på	  schemat.	  	  
	  
Fler	  pressbilder	  från	  4good	  event	  finns	  att	  hämta	  från	  
länken.	  Kopiera	  länken	  in	  i	  din	  browser.	  Fritt	  för	  press	  att	  
använda	  ange	  då	  foto/4good	  
http://my.sosius.com/share/B651725F0A	  
	  
För	  mer	  information	  och	  intervjuer	  kontakta:	  
Carina	  Sunding,	  grundare	  och	  vd	  4good,	  0707-‐44	  90	  44,	  
carina.sunding@4good.se	  
	  
Medierepresentanter	  välkomnas	  till	  4good:	  
Medierepresentanter	  är	  välkomna	  att	  besöka	  våra	  4good	  
event.	  Ackreditering	  är	  obligatorisk	  och	  sker	  till	  
info@4good.se	  minst	  7	  dagar	  innan	  eventstart.	  	  
	  
Om	  4good	  
4good	  är	  Sveriges	  största	  kvinnliga	  inspirationsnätverk	  med	  
över	  22	  000	  likasinnade	  medlemmar.	  4good	  vill	  inspirera	  till	  
att	  drömmar	  förverkligas,	  stora	  som	  små.	  4good	  möter	  sina	  
medlemmar	  på	  events	  som	  inspirationskvällar	  och	  resor	  
samt	  på	  sociala	  plattformar	  på	  nätet.	  Medlemmen	  i	  4good	  
är	  en	  nyfiken,	  social	  och	  medveten	  kvinna	  mitt	  i	  livet	  som	  
bor	  i	  storstad.	  4good	  ett	  engagemangsmedia	  för	  
varumärken	  som	  vill	  fördjupa	  och	  stärka	  sin	  relation	  med	  
den	  kvinnliga	  målgruppen;	  och	  på	  så	  vis	  skapa	  goda	  
ambassadörer.	  Mer	  info	  hittar	  du	  på	  www.4good.se	  


