
   

Contact
013-100910 (Work)
info@andersbjorck.se

www.linkedin.com/in/anders-bj
%C3%B6rck-735b9112 (LinkedIn)
www.andersbjorck.se (Company)
www.cardsupply.se (Company)
www.findag.se/ (Company)

Top Skills
Marketing Strategy
Marketing Communications
Project Planning

Anders Björck
Företagare- Rådgivare- Investerare samt vice ordförande i
Företagarna Linköping
Linköping, Östergötland County, Sweden

Summary
Anders en driven företagare med erfarenheter inom
strategitänkande, marknadsföring och försäljning i mestadels mindre
bolag. Han brinner för nyföretagande och delar gärna med sig av
sina erfarenheter som företagare över 20 år. 
Mentorskap och rådgivning och affärsutveckling av mindre bolag
finns med i portföljen.
Anders är för närvarande engagerad inom Nyföretagarcentrum
Linköping som rådgivare och mentor samt ALMI:s
mentorskapsprogram.
Anders Björck är grundare och delägare i Cardsupply Sweden
AB och är delägare i Tiny Clouds (Bidrik). Han arrangerar FIN
DAG, som är en mötesplats för lokala initiativ inom integration med
fokus på sysselsättning och företagande. Anders arrangerar även
StartUp Bar Linköping - en mötesplats som främjar företagande och
entreprenörskap

Ledarskap och entreprenörskap ligger Anders varmt om hjärtat och
han kan tänka sig att gå in i nya projekt såsom nya och befintliga
företag, organisationer samt passande styrelseuppdrag. 

Styrelseledamot i Företagarna Linköping 
Anders är mycket idrottsintresserad, och har haft styrelseuppdrag
inom föreningar samt även flerårig erfarenhet som tränare och
sportchef. 

Experience

Digital Marknadsplan
Delägare/investerare
January 2020 - Present (5 months)
Linköping, Östergötland, Sverige
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Företagarna Linköping 
Vice Ordförande 
March 2020 - Present (3 months)
Linköping, Östergötland, Sverige

Anders Björck AB
Owner
April 1997 - Present (23 years 2 months)
Linkoping, Sweden

www.andersbjorck.se

FIN DAG
Grundare
May 2019 - Present (1 year 1 month)
Linköping, Sverige

En regional plattform för lokala initiativ inom integration & inkludering, med
fokus på sysselsättning och företagsamhet.
Nästa arrangemang: 
https://www.linkedin.com/events/6633036752875511808/
https://www.findag.se/22-sept-ryds-herrgard/

Tiny Clouds AB (BIDRIK)
Part-owner
February 2016 - Present (4 years 4 months)

Bidrik är ett offertverktyg för att snabbare komma till avslut. Med snygga
proffsiga offerter säkrar du affären.
Mer info: http://www.bidrik.com/sv

Cardsupply Sweden AB
Founder part-owner
August 2009 - Present (10 years 10 months)

www.cardsupply.se
www.kortskrivare.se

Björckarna AB
Founder part-owner
January 2013 - April 2018 (5 years 4 months)
Linkoping, Sweden

Veteranpoolen Linköping drevs av Björckarna AB
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Education
Linköping University
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