
Kommentarer efter Mis föreläsningar

“Vill bara skriva och  tacka för din medverkan. Vi på Hansen är väldigt imponerade över din insats. 
Jag kommer varmt rekommendera dig till mina kollegor framöver.
Att du i allt från att vara strålande vacker, sjöng som en ängel,  vara förbered i minsta detalj och fick alla ifrån Jan 
Eliasson, pristagare, deltagare och leverantörer att känna sig behagliga i din närvaro. Bevisar att du var helt perfekt 
för detta genomförande - För Mi du är verkligen heltäckande i din professionalism.Tusen tack Mi!”
Pia Brauer Kraft - Hansen Event & Conference

”Om du visste vilken succé du gjorde!! Jag har fått så mycket beröm för mitt val att anlita just dig så jag spricker 
snart... Men du gjorde jobbet! Fantastiska, inspirerande, engagerade, glädjerika, snygga du.”
Lise-Lei Hugoson - Personalchef HSB Göta

”Det var den bästa HSB dagen jag varit på” 
Inger - 20 år inom HSB

“Stort tack för igår, du var helt fantastisk. Massor med kunder berömde dig. Hoppas vi får möjlighet att göra 
någonting tillsammans i framtiden”
Ola Dolck

“Tack underbara Mi för en färgsprakande föreläsning! Företagarna i vår region fick smaka på dina värdefulla ord och 
vi fick många tankeväckare. Tack vare dig hittade g(lad)-punkten! Du gav på ett inspirerande sätt oss att inse hur 
viktig den egna insatsen är för företagets framgångar.”
Louise Modig - Ängelholms Näringsliv AB

“Vill bara säga TACK för ditt härliga föredrag om att “Våga vara glad”. En riktigt trevlig stund med din pigga och ener-
gifyllda närvaro.”
Eva-Karin Jensen

“Jag har nyss kommit hem från sin föreläsning på Läkerol Arena. Tack för en fantastisk föreläsning. Hela du strålar av 
glädje för det du talade om, för att inte tala om din entré.”
Marie-Louise Holmgren

“Du var helt strålande på scen idag! Hoppas kunna hitta samarbete framöver.”
Lennart Paulsson - Paulsson and Partners AB

“Tack för ett väldigt inspererande och matnyttigt föredrag. I mitt fall gav det svar på hur jag ska ta mig framåt och 
en kick i baken. Glada punkten och tungan bakom tänderna när du ler var bra tekniska tips men det var framför allt 
helheten.”
Christofer Elde

“Tack för en inspirerande föreläsning. Vi kom in i morse med ett leende på läpparna och kände att vi kunde leva ut 
som en Rockstar - härlig respons från kollegorna.
Jan Tranarp - Aon Risk Solutions

“Tack för en kanonbra föreläsning”
Pia Kristoffersson - Capgemini Sweden

“Tack för ett fantastiskt framförande. Hoppas vi får många fler tillfällen att jobba ihop”
Eva De Geer - Evenire

“Ditt föredrag var både underhållande och intressant och innehöll några ideér som jag inte hört förut”
Mia Lindroth - DnB NOR Asset Management

“Det var en jättefin föreställning!”
Jan - Kristianstads Teaterförening

”TACK Ditt inspirationsanförande blev mycket uppskattat av såväl Marsh som LF” 
Peter Säll- Länsförsäkringar

”Jag vill rikta ett särskilt tack till Mi för en inspirerande och underhållande lektion i Service i Världsklass”
Göran Bergeling – Söderberg & Partners

”Stort tack för ett strålande och ett tankeväckande föredrag. Det var ingen i morse som kom in som en rockstar, men 
”glada fläcken” eller var det ”glada pricken” tror jag fanns kvar på näthinnan.”
Thomas Morberg - Willis

”Tack för ett roligt och intressant föredrag. Det märks att du är skådespelare och kan det här med att få kontakt med 
publiken. Skönt att höra att även du kan vara nervös. Det släpper pressen på oss ”amatörer”. Fast som du sade, det 
märks ju inte alls!
Agneta Zetterström Arvidson - Zäta Personalkonsult



”Vi var alla väldigt nöjda med Mis insats och hon lockade mycket folk. Föredraget var intressant och perfekt anpassat 
till de personer som var där. Jag kan varmt rekommendera både Mi och det innehåll som hon tagit fram för oss” 
Annki Bergsten – VLT Reklam

”Mi tonade in gruppen väldigt bra och inspelet satt som en smäck. Alla var nöjda och glada.”
Ewa Wetterström - Kommunal

”Du utstrålar energi och gav med största sannolikhet en kick ända ner till bortersta borden. Det jag framför allt tog 
med mig är din anspelning på energinivåer. Tack för att du gjorde det så tydligt för mig.
Lena Nordin-Andersson  - Nordinspire Communication AB

”Tack för Din roliga föreläsning idag här på DnB NOR!”
Greger Grund – DnB NOR Finans AS

”Mi, du är helt fantastiskt skicklig, duktig och inspirerande och alldeles underbar föreläsare!!! Du är en förebild!”
Ann-Catrine Sandäng . DnB NOR

” Takk for svärt nyttig og underholdende foredrag for oss ansatte på DnB NOR”
Anne Cecilie Lövald -  Dnb NOR

” Tack för en underhållande och lärorik förläsning!”
Sabina Nyqvist  - DnB NOR

” Tack för ett mycket spännande och givande föredrag, även om du ”chockade” oss lie på slutet”
Tomas Roovete - KIA Finans

”Vi var sju personer från vårt företag som lyssnade på dig i Västerås i morse. Du pratade om kroppsspråk och du 
framförde det helt underbart. Du var så avslappnad, påläst, tydlig, trevligt klädd och du har en fantastisk utstrålning. 
Superlativen räcker inte till. Du hade gärna kunnat hålla på ett par timmar till för min del. Alla på kontoret som lys-
snade på dig var lyriska. Detta koncept kan du hålla på med under ett år i Sverige utan problem. Publik finns med all 
säkerhet. Tack Mi ( jag kan lägga till att du är en favorit hos min man)
Birgitta Norman Ernst & Young

”Tack för den spännande och intressanta föreläsningen på Praktikertjänst jubileum”
Mario Ruiz- klinikchef Ryggkirurgiska kliniken Strängnäs

”Tack så mycket för företagsmötet som handlade om kroppsspråk i affärsrelationer. Det var underbart! Du var vacker 
och energisk. Allt som du pratade om var lättfattat och roligt att lyssna på.”
Nadja Beckman

”Tack för en fantastisk ”föreställning” om kroppsspråk” du var jättebra!”
Gunilla Holmström – Klövern

”Tack för en inspirerande och givande föreläsning. Det där med hur folk tittar var mycket intressant. Jag har testat det 
redan och det stämmer och att titta i ögon är mycket bra inser jag. Man kör sin grej i många år och behövde verkli-
gen din föreläsning kändes det som”
Christer Stenström – Enterprise Europé Network

”Tack för en bra föreläsning! Skönt att du använder publiken interaktivt så vi får vara delaktiga istället för att bara sitta 
och lyssna. Det gör det hela roligare och mer intressant.”
Stellan Brunnsberg – Skandia



Kommentarer efter Mis konferencier/moderator uppdrag

“Stort tack för igår! Vi är väldigt glada över att det var just du som var vår konferencier. Du är verkligen proffsig och 
utstrålar sådan positiv energi. Du presenterade talarna på ett personligt och varmt sätt utan att ge avkall på seriositet.”
Monica Lindman - Åkesson & Curry

”Hon var helt underbar som moderator…Glad, positiv, påläst om talarna och debattpanelen. Såååå underbar!”
Therese Albrechtson - Academy of Excellence

”DU VA SÅ JÄVLA BRA på scen. Skön röst, underbart tempo, vackra kläder, ett stort leende där det behövdes och 
du samlade ihop gruppen när de snurra ut”
Jaquline Gyllenberg -  Niyama yogastudio

”Vill bara säga att du är mycket proffsig i ditt agerande. Stor respekt för din kompetens.”
Anders Heierson – Oblecto AB

- Tack för en helt underbar dag i torsdags, jag var väldigt imponerad av hur påläst du var om alla personer du presen-
terade samt hur bra du var hela dagen. Både rolig och allvarlig… 
Marie Holmberg, Executive People AB

- TACK för ett MKT väl genomfört jobb i torsdags på Café Opera – du fullkomligt utstrålar professionalism, styrka och 
glädje!!
Angelica ”Albert” Albertsson – albert PRODUCTION

Kommentarer efter Mis företagsunderhållning
“Vi hade en höjdardag som avslutades med en god middag och kanonsång!! Vi är jättenöjda och hoppas att du 
kände det också!”
Lena och Johan - Scania

“Din show var mycket uppskattad och jag tyckte du var kanon; glädje humor, värme och en underbar sång från dig. 
Hoppas jag får njuta av dig någon mer gång.”
Marie Eriksson - Swedbank

”Hela teamet är jättenöjda med gårdagen. Allt fungerade perfekt ur vårt perspektiv. Vi blev alla väldigt positivt över-
raskade över vilken ”pipa” du har. Stört bra!!
Per Larsson – Tornum AB

”Jag hoppas ni kom hem väl i lördags kväll, vädret lämnade ju en hel del övrigt att önska! Men, något som inte 
lämnade något övrigt att önska var Dig och din fina och begåvade show! Jag vill på detta sätt framföra företagsled-
ningens och mitt varma tack för Ditt bidrag till att vår festlighet blev en totalupplevelse! Jag önskar Dig all lycka och 
framgång framöver och hoppas våra vägar skall kunna mötas snart igen!
Ruth Brunner, Bergendahl & Son AB

”Tack Mi! Allt du gjorde för oss var toppklass. Vi är mycket nöjda. Flera av gästerna har ringt och tackat för en mycket 
givande kväll”
Niclas Johanson – Borrkompaniet i Stockholm

“Suverän show igår. Hoppas du får ordentlig respons på din breda och mångfacetterade repertoar från komik till 
karaktärsroll. Personligen gillar jag din komiska ådra främst - det är få komiker som klarar av att vara roliga utan att 
dra för stora växlar på andras bekostnad - du har en väldigt bra balans på det.”
Thomas Ögren- Presschef Preem 

“Stort tack för en otroligt underhållande show! Att du orkar hålla låda ensam så länge är en bedrift, sjukt bra!”
Alexis Logothetis- Försäljningschef DN

“Tack för en makalös föreställning! Alla vi från Leva är nu ännu mer övertygade om att du verkligen är Superkvinnan! 
Glada hälsningar”
Rebecka, Hanna, Anita, Helene, Petra, Catharina - Tidningen Leva

”Tack för en underhållande kväll! Jag hoppas du hade lika roligt som oss i publiken!”
Cathrine Höglund  - LSF Travel Management 

”Bäst var Mi Ridells show, sämst var att föredrag var fullbokade”
”Johan Plates föreläsning och Mi Ridells show var bäst!”
”Mi var bra!” ”Härligt med suverän underhållning av Mi Ridell som ett trevligt avslut”
”Plate och Mi Ridell var bäst!” 
Utvärderingar från Swedbank där Mi underhöll för personalen

”Ett extra tack till Mi som lyckades med det näst intill omöjliga, att få ihop tidsresan till god underhållning. Tack!”
Helene Samuelsson - Preem 



”Tack vackraste Mi för en fantastisk föreställning som berörde mitt innersta djup och som samtidigt gjorde mig lätt-
samt lycklig. Hoppas verkligen du förstår hur bra du är! Tack!”
Carola Jansson Falk - The Body Shop Svenska AB 

“Tack för en upplyftande föreställning, den var toppenkul.Älskade dina svängningar och underfundigheter.Kanon!”
Christer Nordell -Elfa 

”Talade med flera på Reko Comfort och de var SUPER nöjda. Du gjorde en fantastiskt bra föreställning. Teknikern 
Bo Anders intygade att de nästan blev ”stolliga” gubbarna.”
Lisa Jehler - Reality Club

”Pratade precis med Region Blekinge och de var supernöjda!!! Du fick 5:or rakt igenom på utvärderingen. Roligt 
tycker jag!”
Beatrice Hansson - Talarforum 

”Du var toppen och vilken röst du har. Du sjöng kanonbra! Det var många som tyckte det. Du var väldigt påläst 
också. Tack för en underbar kväll! “
Lotta Andersson - Hdf  

Mi underhöll Hdf i Göteborg på Svenska Mässan
”Stort TACK för ett mycket bra och uppskattat jobb vid årets Volvohandlarstämma!”
Owe Orrbeck - Volvohandlarföreningen 
”Tack för en jättefin insats! Vi har fått beröm att detta arrangemang var det bästa någonsin så du kan ta åt dig en 
stor del av äran då du hade en tuff uppgift –både dag och kväll. Vilken komik och härlig röst! Du borde synas mer i 
medierna – det är så roligt med kvalité. “
Agneta Krohné - Volvohandlarföreningen 

”Kanonframträdande igår kväll på mässan! Strålande research om Rejlers!”
Christer Persson - Rejlers Ingenjörer AB 

”Jag vill – både å mina personliga och Autoexpertens vägnar – framföra ett varmt tack för den fantastiska show du 
bjöd på i fredax.”
Åke Lundberg - Autoexperten 

”Tack så hjärtligt för en underhållande och trevlig kväll på Undici igår; du var fantastisk!”
Expressen och SF gänget 

”Tack för bra underhållning på Operaterassen igår!”
Greger Hagström -Hagströms Måleri 

”Vill på detta enkla sätt tacka dig personligen för ett mycket professionellt och bra framträdande under lördagens 
tillställning. Karin var lika nöjd som jag och hoppas du har möjlighet att medverka även nästa år.”
Gunnar Hedlund -Scania 

”Jag har fått Så mycket beröm för festen och du ”gick hem” hos alla som var där och jag tyckte du skötte ”kon-
ferencierandet” mycket proffsigt. Företagsledningen var lyrisk…Jag är mycket nöjd med hela arrangemanget och 
tycker du har varit toppen att jobba tillsammans med!”
Karin Karlsson - Scania

Kommentarer efter Mis körsång

”Gick rakt in i allas hjärtan”
Ingrid Sindahl- Norelius – Smålands Musik & Teater

“Vad roligt” Kunde inte blivit bättre!” 
Rebecca - Konferens Uppland

“Tack för en toppenkväll! Det var verkligen en bra start på veckan känns som ler skulle få veta hur duktig du är på att 
sjunga. Medryckande!” 
Annika - Konferens Uppland

“Jag vill tacka för måndagskvällens körsång! Det var verkligen kul och gav mersmak. Jag blev imponerad av dig och 
dina kunskaper.” 
Charlie - Konferens Uppland 

“Du tog ledningen på ett mycket bra sätt, var anpassningsbar och bjöd verkligen på dig själv.” 
Stefan Nygren - Audi Sverige 

Forts. kommentarer efter Mis företagsunderhållning


