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Vad säger uppdragsgivare och kolleger om mig!
 
Ett urval rekommendationer och referenser från uppdragsgivare och kolleger 
som jag haft den stora glädjen att få samarbeta med genom åren.
 

 
"Robert är målmedveten, initiativrik och fylld av goda idéer och uppslag. 
 Dessutom punktlig och levererar alltid det han har lovat."  
  

Sara Svennung, Product Manager, Passagen, Keynote Media Group
  
"Jag fick ynnesten att jobba med Robert på Spray Passagen. Han var alltid full av idéer och lämnade aldrig 
ett uppdrag oklart. Därtill en kompetent person att bolla uppslag med."  
  

Martin Karlgren, Online production and content management, SVT
  
"Robert hjälpte oss med restips och nyheter på minTur.se på ett väldigt bra sätt. Produktiv, påläst och 
levererade alltid i tid. Vi kan verkligen rekommendera Robert för liknande uppdrag."
  

Martin Magnusson, minTur.se – resecommunity & inspiration
  
"Jag har anlitat Robert för hjälp med produktion av artiklar till vår hemsida (kilroy.se) samt även medverkan 
på våra resemässor och som expert i andra sammanhang. Han skriver mycket bra och inspirerande och har 
även kommit med egna förslag och idéer vi varit mycket nöjda med. Jag rekommenderar verkligen Robert."
  

Sara Pontander, Marketing manager, Kilroy Sweden AB
  
"Robert är bra på att göra realistiska bedömningar, är trovärdig och rak. 
 Man får alltid mer än det man begärt och han håller det han lovar."  
  

Bo Petterson, Kulturorganisationen TVS (Text Visuell Studio)
  
"Robert organiserade Resmässan i Stockholm där vi har varit utställare flera år. Mässan präglades av 
uppfinningsrikedom, god stämning, bra möten och goda resultat för vår verksamhet. Jag kan inte tänka mig 
en bättre organisatör med större engagemang för sina uppgifter än Robert."
  

Albin Geijer, VD, Kinalotsen RIC
  
Besök gärna min profil på Linkedin för att se mer: se.linkedin.com/in/robert-karlsson-83040553

Ännu fler rekommendationer och referenser: www.robertkmedia.se/referenser
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