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Landskronatjej redo för landets största 
utvecklingsmässa för unga 
Ung företagsam Landskronatjej blev uttagen till landets största utvecklingsmässa för 
unga företagare i Örebro. Agnes Klintenberg siktar högt efter lokal säljframgång med 
turban. 

Landskrona. En turban i frotté med resår för att enkelt torka håret efter ett 
bad eller dusch blev i praktiken Agnes Klintenbergs entrébiljett till Emax, 
landets största evenemang för unga entreprenörer, som startar på söndag med 
avslutning på torsdag i nästa vecka. 

— Turbanen, som vi utvecklade och tillverkade i en fabrikslokal i Landskrona, 
såldes i närmare 500 exemplar. Turbanen, som blev uppmärksammad av 
etablerade entreprenörer, blev också en populär present och julklapp, säger 
hon. 

Nu får Agnes Klintenberg möjlighet att gå vidare med ny produktutveckling 
vid Emax-mässan i Örebro. 

— Jag hade turen att efter personlig intervju bli uttagen till mässan och den 
tävling som nu också arrangeras, säger hon. 

Totalt kommer 225 unga entreprenörer, ledare, innovatörer och företagare 
från hela landet till Emax-mässan, där tävlingsmomentet är en 
internetbaserad affärssimulering och där snabba beslut och strategiskt 
tänkande premieras. 

— Vi kommer att delas in i olika grupper med fem deltagare i varje. Uppdraget 
blir att ta fram, utveckla och marknadsföra en affärsidé. Jag kommer att få 
arbeta med personer jag aldrig tidigare träffat. Vi får möjligheter att utbyta 
idéer och erfarenheter med varandra. Det ska bli spännande, säger Agnes 
Klintenberg. 

Hela första dagen ägnas åt teoretisk och praktisk teambuilding. 

— Resten av veckan ska vi ägna oss åt grupparbete med produktutveckling och 
marknadsföring, säger hon. 

Till evenemanget har man också bjudit in etablerade företagsledare, 
innovatörer och entreprenörer till dagliga föreläsningar. 

— Vi har också möjligheter att vinna en resa där vi i främmande länder ska 
kunna studera entreprenörskap, företagande och kultur, säger Agnes 
Klintenberg, som är enda deltagaren i Emax-mässan från Landskrona. 

17-åriga Agnes Klintenberg åker 
på söndag till Örebro för att 
delta i landets största 
utvecklingsmässa för Unga 
företagare. 

Agnes Klintenberg siktar högt 
och vill i framtiden arbeta med 
innovation och 
produktutveckling. 

Hennes turban för snabb 
hårtork efter badet eller 
duschen blev en stor lokal 
försäljningsframgång med runt 
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500 sålda turbaner. 
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