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Pressinformation och Pressinbjudan 
 

Collector kombinerar tennis med intressanta samtal på scen i Båstad 
 
Kreditmarknadsbolaget Collector är inte bara titelsponsor för damtennisen i Båstad, Collector 
Swedish Open. Bolaget arrangerar även ett flertal intressanta ”samtal  på  scen” inom aktuella 
ämnen såsom mode, e-handel, CSR och ansvarstagande ekonomi. Ett stort antal specialister inom 
sina respektive områden kommer att närvara och bjuda på kunskap och erfarenhet. 
 
Några frågeställningar under veckan blir: 

 Spara/konsumera – investera/placera. Är du en smart privatekonom? (17 juli) 
 Digital. Viral. Betal. Smarta val! Hur betalar vi i framtiden? (18 juli) 
 Det svenska modeundret – myt eller mirakel? (19 juli) 
 Hållbart företagande – klyscha eller på riktigt? (20 juli) 

 
 
Exempel på paneldeltagare är: Claes 
Hemberg (Avanza Bank), Lars Wallin 
(designer), Greger Hagelin (Wesc), Peter 
Fellman (DI), Jarno Vanhatapio (Nelly), 
Charlotte Bohman (Hand in Hand) 
 
Fredagen den 19 juli kommer dessutom en 
färsk undersökning från SIFO om svenskarnas 
konsumtionsvanor att presenteras. 
 
”Vi  är  självklart i Båstad för tennisens skull, 
men tar tillfället att lyfta relevanta frågor 
och ämnen. Ett stort antal kunniga och 
välkända personer kommer att tycka till 
under våra samtal och vi ser fram emot 
intressanta och livliga diskussioner. För oss är detta också ett sätt att ytterligare bidra till att 
tennisveckorna i Båstad blir näringslivets motsvarighet till Almedalsveckan i Visby,” säger Lena 
Apler, VD Collector AB. 
 
Mer info finns på www.collector.se  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lena Apler, CEO Collector AB, lena.apler@collector.se,  +46 31-750 21 00   
Åsa Hillsten Eklund, Marketing Manager Collector AB, +46 700 81 81 17 
Ida Gustafsson, Presskontakt, Collector AB, ida.gustafsson@collector.se; +46 700 81 81 02 

 
Om Collector 
Collector är ett nytänkande finansbolag specialiserat på att optimera kassaflöden. Företaget har vuxit till närmare 250 medarbetare 
sedan starten 1999 och har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Oslo och Helsingfors. Vi är experter på factoring och kredithantering för 
företag. Dessutom möjliggör vi effektiva och säkra köp mot faktura och delbetalning. För privatpersoner erbjuder vi förmånligt sparande 
samt kreditkort och lån utan säkerhet.  Läs mer på www.collector.se   
 
Om Tävlingen 
Collector Swedish Open  spelas i Båstad 13 - 21 juli 2013. Collector har sponsrat tävlingen sedan starten i Båstad 2009. Tävlingen är en 
del av WTA-Touren och är framröstad som den populäraste tävlingen på WTA-touren. Tennis är den största professionella sporten för 
damer med många karismatiska spelare. Årets stora stjärnor är Serena Williams och Venus Williams. Serena är en av världens 
populäraste idrottskvinnor med 15 grand slam titlar och två olympiska guldmedaljer från London. Temat för Collector Swedish Open 
2013 är TENNIS och MODE. Utöver tennis och seminarier fylls veckan med artistuppträdanden och festligheter. Med båda systrarna på 
plats räknar vi med att fylla läktarna med 50 000 åskådare.   Om Collector Swedish Open:  http://women.swedishopen.org/    

 
 

 

Serena Williams och Lena Apler möttes i Paris, Maj 2013 
Fotograf: Henri Szwarc 
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