Pressmeddelande, 30 oktober 2018.

Visionären och serieentreprenören Saeid Esmaeilzadeh ansluter till
agenturen Profile Agency - för att sprida värdefull kunskap och
budskap genom föreläsningar!
Serieentreprenören Saeid Esmaeilzadeh har haft stora framgångar inom näringslivet.
Saeid Esmaeilzadeh kom till Sverige som flykting när han var åtta år. Tjugo år senare
blir han Sveriges yngsta docent i materialkemi vid Stockholms Universitet. Av en
lyckosam slump framställer han där världens hårdaste glasmaterial när ett
experiment inte går riktigt som det ska. Detta blir början på det framgångsrika
bolagsbygge som Saeid Esmaeilzadeh och hans barndomsvän Ashkan Pouya ägnar
det nästkommande decenniet åt. Tillsammans har de byggt både miljardbolag och
broar mellan akademin och affärsvärlden. I dag driver de två entreprenörerna
bolagskoncernen Serendipity Group, en bred bolagskoncern med bolag baserade
på kunskapsintensiv forskning och teknik.
Saeid meddelar att han valt att representeras av agenturen Profile Agency, en
agentur som representerar ett fåtal extremt duktiga talare som Azita Shariati, Per
Holknekt, Susanne Birgersdotter och Martin Sköld m.fl. “Profile Agencys skiljer sig från
andra talarbyråer i Sverige då vi levererar mer än bara föreläsare. Vi säkerställer
snabb och professionell service och vi finns med under hela processen - från bokad
föreläsare till avslutat uppdrag säger Charlotte. Hon fortsätter, “det ska vara enkelt
att boka föreläsare och Profile Agency gör det enkelt”.
Saeids vision är att föreläsa mer än han gjort hittills. Dels för att sprida sitt budskap
och kunskap men även för att inspirera genom att dela med sig av sin historia som
inte alltid varit varken spikrak och enkel.
Föreläsningar
Trots sina stora framgångar i livet har Saeid Esmaeilzadeh fortfarande ödmjukheten
och självdistansen i behåll. I sina föreläsningar är han öppen, ärlig och beskriver hur
trauman kan bli en drivkraft för framgång. Trauman från hans barndom har gett
honom en av hans hjärtefrågor - fenomenet serendipity, den lyckosamma slumpen. I
sitt liv har Saeid hittat värdefulla insikter och kunskaper genom att ha en struktur med
systematik för att hantera motgångar och vända dem till möjligheter. Han pratar
också om ManANDMachine och har både breda och djupa insikter om framtidens
teknologier inom artificiell intelligens och mänsklighetens framtid.
Saeid bokas enkelt genom boknings och management agenturen Profile Agency
(www.profileagency.se) och hans agent Charlotte Dunhoff, som även är grundare
av Profile Agency. Hon beskriver uppdraget som ärofyllt då Saeid både levererar på
scen men även besitter en unik kunskap, han är en av de mest kompetenta personer
jag träffat, säger hon.
Saeid menar att han ser fram emot ett nära samarbete med Charlotte och Profile
Agency. “Charlotte är en mycket professionell, pålitlig och inte minst, en duktig
entreprenör. Jag ser också att min profil kommer komplettera hennes portfölj av
uppskattade föreläsare mycket bra”, säger Saeid.
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