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PRESSRELEASE

Guldägget fyller 50 år. Komm & hör en kreatör!
 
Sveriges Kommunikationsbyråer önskar fira Guldägget 50 år med att bjuda Sverige 
på kreativitet. Det gör vi genom att ta kreatörer på turné genom Sverige. Under 
devisen ’Komm & hör en kreatör’, besöker vi parvis byråer, skolor och företag i 
landet. Härnösand, Östersund och Jönköping är planerade hittills.
 
– Fem decennier med en tävling som belönar kreativitet är en bra utgångspunkt 
för många frågeställningar kring just kreativitet. Och vem kan vara bättre på 
att berätta om det än de som vunnit ett guldägg, säger Jessica Bjurström, vd på 
Sveriges Kommunikationsbyråer.

På turnén ska kreatörerna prata om kreativitet förstås men också om sina 
Guldäggsbelönade kampanjer. I samband med föreläsningen kommer det 
också visas en 15 minuters film gjord av 5 svenska reklam-, design- och 
kommunikationskolor. Temat på filmen är Guldägget 2061. Vad morgondagens 
kommunikatörer tror om framtidens kommunikation, 50 år framåt i tiden. 
 
Genom ett unikt samarbete med Talarforum kan kreatörerna bokas till en mindre 
administrationsavgift (som går till Talarforum,  våra medlemsbyråer och skolor 
bokar via oss), och förutom resekostnaderna så gör kreatörerna det här pro-bono.
 
Turnén ’Komm & hör en kreatör’ är ett seminariepass på 55 minuter som önskar 
inspirera och uppmuntra till samtal om vad kreativitet kan göra.
 
– Jag är övertygad om att många arbetsplatser kommer uppskatta föreläsningen. 
Kreativitet handlar mycket om öppna sinnen och nyfikenhet som ju underlättar när 
man ska lösa problem. Och det är ju bland annat vad många försäljningsvdelningar 
gör hela dagarna, säger Jessica Bjurström.



Kreatörer:

Daniel Ilic, Creative Director, North Kingdom
Frank Hollingworth, Creative Director, King
Håkan Engler, Creative Director, TBWA
Jonas Enghage, Copywriter, Forsman Bodenfors
Josephine Wallin, Art Director, Lowe Brindfors 
Niclas Carlsson, Copywriter, Lowe Brindfors
Martin Cedergren, Creative Director, Åkestam Holst
Monica Born, Copywriter, Åkestam Holst
Hedvig Hagvall Bruckner, Copywriter, King
Lotta Mårlind, Art Director, Garbergs
 
 
Vi drar igång den 21 april på Ny Reklam i Jönköping och  
besöker sedan: 

Skövde
Malmö
Göteborg
Karlstad
Falun
Östersund
Härnösand

Listan uppdateras kontinuerligt.



HEDVIG HAGWALL BRUCKNER 

Copywriter och lärare i reklamkommunikation och skrivande. Med erfarenheter 
från tidnings- och pr-branschen började Hedvig på reklambyrån Forsman & 
Bodenfors som copywriter 1998. Hon jobbar idag på reklambyrån King – mest 
känd för ICAs reklamsåpa. Under sina 13 år i reklambranschen har Hedvig arbetat 
med flera av Sveriges största varumärken som Volvo, IKEA, Åhléns, Gröna Lund, 
Toyota, Lindex, SCA, OKQ8, Max och SJ. Hon har belönats med guld- och silverägg 
och i internationella tävlingar som Clio, Epica och Eurobest. 

Hedvig är utbildad på RMI Berghs och på Stockholms Universitets Kulturvetarlinje 
med filmvetenskap och idéhistoria som huvudämnen. Hon undervisar regelbundet 
på de ledande reklamskolorna i reklamkommunikation och copywriting. Ämnen 
hon föreläser om är hur man skapar förutsättningar för framgångsrik kreativitet, 
om att leda kreatörer och om reklam och PR – vad är skillnaden egentligen och 
vem ska göra vad? 

”Det finns så många uppfattningar och idéer om hur man ska lyckas med sin reklam. 
Där förekommer till exempel ofta tanken om att den ”vassa kreatören” är räddaren. 
Jag vill nyansera det lite och berätta om allt annat som måste till för att man ska nå 
framgång. Det är omöjligt att lyckas hur smart kreatör man än är, om inte resten av 
förutsättningarna finns där.” 

 
JONAS ENGHAGE 

Jonas Enghage är copywriter och var med och startade Sveriges genom tiderna 
mest framgångsrika reklambyrå, Forsman & Bodenfors. Han har vunnit en hel 
drös med svenska och internationella utmärkelser, och har en stark tro på att bra 
reklam kanske inte kan flytta berg, men väl medelstora kullar.

“Efter att ha arbetat med det här i fler år än jag vill tänka på, har jag insett att nästan 
allt jag en gång trodde mig veta – och som många fortfarande tror sig veta  
– har visat sig vara mer eller mindre tokfel. Det skall bli kul att berätta om det.”

 
JOSEPHINE WALLIN & NICLAS CARLSSON 

Josephine Wallin och Niclas Carlsson arbetar på Lowe Brindfors och har arbetat 
ihop sedan 2006. Tillsammans ligger de bakom Com Hems Judit och Judit, flera 
prisvinnande kampanjer för SJ och över etthundra ICA-filmer. Bland annat. 



Samarbetet har resulterat i 3 guldägg, 10 silverägg och guld i Epica och Eurobest.
 
”Det ska bli väldigt roligt att få dela med oss av våra tankar. Vi hoppas kunna  
både inspirera och bli inspirerade.” 

FRANK HOLLINGWORTH 

Frank Hollingworth arbetar som Creative Director på KING och är medlem av 
Platinaakademin. Har vunnit flertalet Guldägg, Silverägg och internationella  
priser. Grundat 3 annonsbyråer sedan 1994 och innehar även Simborgarmärket. 

“Jag ser fram emot att berätta hur man får sin annonsbyrå att göra underverk  
och hur man med kreativ reklam blir mer e!ektiv än sina konkurrenter”

 
DANIEL ILIC 

Daniel Ilic är del av North Kingdom sedan snart fyra år där han arbetar som  
Creative Director med bas i Stockholm. Han började som copywriter i slutet av 
90-talet och har även stor erfarenhet som interaktionsdesigner. Daniel vann det 
första Guldägget 2010 i den då nyinstiftade kategorin ”Interaktiv Produktion”. Han 
har flera internationella utmärkelser bakom sig. Daniel inbjuds ofta att föreläsa i 
internationella sammanhang som FiTC, Adobe XL, OFFF, CaT med mera. Han är 
enormt passionerad och aktiv i utbildningsfrågor för digitala kreatörer. Daniel är 
en återkommande modulledare och gästföreläsare på Hyper Island, gästföreläsare 
Hyper Island US, samt Miami AdSchool, Miami. Jurydelegat i Guldägget, norska 
Gulltaggen, AICP Awards, NewYork Festivals, FiTC, Resumé Månadens Kampanj.  
I övrigt är han 33 år, radhusgubbe, Volvoförare, och tvåbarnsfar.

“Att stå ensam framför 25 marknadschefer för världens största biltillverkare, i ett 
gigantiskt konferensrum i Bryssel och sälja en idé, eller befinna sig på stor inspelning 
i Los Angeles där assistenter hämtar vatten till dig om du är törstig – är inget mot 
att sitta ute i vildmarken i Västerbotten, kring en lägereld tillsammans med kollegor i 
trettio minusgrader och utbyta historier. Så jag vill dela med mig av mina erfarenheter 
från att verka i ett av världens finaste företag där det råder en sann kreativ och 
innovationsdriven kultur. Men helst vill jag lyssna på de jag möter, mer än att  
bara prata.” 



MONICA BORN 

Monica Born har varit verksam copywriter sedan 1998 och arbetar idag på 
Åkestam Holst. Monica har vunnit åtskilliga priser för sina jobb, och bland annat 
belönats med 4 guldägg och 6 silverägg, samt med ett antal guld i internationella 
tävlingar som Cannes Lions, Eurobest, New York Festivals, Cresta och Epica. 
Guldäggen har Monica vunnit för kunderna: Arla, Folkoperan, Rättvisemärkt och 
Stockholm Pride. Monica har även suttit i juryn för Cannes Lions två gånger, New 
York Festivals, samt i guldäggsjuryn åtskilliga gånger. 

“Det ska bli väldigt kul att få komma ut till landets skolor, byråer och företag och dela 
med mig av mina tankar och erfarenheter. Min förhoppning är att inspirera alla som 
lyssnar och kanske få dem att se saker på ett nytt sätt, som ger ny energi.” 

MARTIN CEDERGREN

Martin arbetar som Creative Director på Åkestam Holst och har 16 års erfarenhet 
inom reklam/marknadsföring/digital. Han tillhör en liten skara reklamare 
som vunnit Grand Prix i Cannes två gånger. Martin har arbetat med globala 
varumärken som Carlsberg, Volvo, Adidas, Nike, Pride, IKEA, MTV, Nokia, Atari, 
Thomas Cook, Yahoo, Tele2 och har suttit i jurys som D&AD (chairman), Cannes 
Lions (två gånger), Webby Awards, One Show och Clio. Innan Åkestam Holst var 
Martin creative director på 180 Amsterdam, där han arbetade med Adidas. Innan 
180, arbetade Martin med Nike Football på AKQA och några år på Forsman & 
Bodenfors.

HÅKAN ENGLER 

Håkan Engler är idag planner på WatersWidgren\TBWA. Han har tidigare arbetat 
fem år som kreativ chef på Lowe Brindfors, då Sveriges största byrå, och tretton år 
som copywriter. Håkan har också dömt de flesta stora reklamtävlingar, från New 
York via Cannes till Johannesburg. Bland de varumärken han arbetat med finns 
NK, Vodafone, Coop, Saab, Föreningssparbanken, SEB och Stella Artois. 
 
”Världen är redan överfull av experter, ideologer, profeter och tyckare inom ämnet 
reklam. Så varför skulle jag känna mig kallad? Möjligen för att jag gjort något som de 
flesta av dem aldrig gjort. Reklam.”



LOTTA MÅRLIND 

Lotta Mårlind är partner och Art Director på Garbergs reklambyrå.  
Hon arbetade innan det på Mother i London under 3 år med en rad
internationella storkunder. Lotta har de senaste åren bland annat
utvecklat Ipren konceptet samt varit med och tagit fram bla “Mogen nog
att prata pension” åt Skandia, “Lite sämre lägen mycket bättre priser”
åt Net on Net samt “På jakt efter framtidens energi” åt Fortum. Senast
i raden av kunder är NK.

”Hoppas jag kan bidra med inspiration och tips som gör att man vågar lite mer.” 


