Annika R Malmberg, aktuell med ny show
Nu kommer en ny föreställning av Annika R Malmberg,
Relationsshowen, - en ny humorföreställning som handlar om allt det
där som händer mellan människor. Med humor och självinsikt hjälper
hon människor att få sina relationer att fungera trots olikheter och
tillkortakommanden. Både hemma och på jobbet. Hur vi kan bli bättre
på att se varandras styrkor och glädjas åt vad vi kan åstadkomma
tillsammans. Regissör för showen är ingen mindre än komikern och
imitatören Rachel Mohlin.
Tillsammans har de två fördjupat och förnyat Annikas tidigare show, och skapat en ny
underhållande och färgsprakande föreställning. Den 23 oktober och den 11 november
presenteras showen på Scalateatern i Stockholm. Till våren, en Sverigeturné.
Bakgrund
Annika har över 30 års erfarenhet av möten med människor och är idag specialiserad på att
genom sina föreläsningar, föreställningar och böcker hjälpa människor att nå framgång och
få bättre relationer med sina arbetskamrater, sin familj och vänner.
TV-expert & superkommunikatör
2019 blev hon listad på plats 8 som en av näringslivets Superkommunikatörer i tidningen
Resumé, i kategorin Kultur och Nöje, Under flera säsonger har Annika agerat expert hos Filip
och Fredrik i Tv-programmet Breaking News. Hon är en uppskattad och flitigt anlitad
poddgäst, där många avsnitt snabbt har åkt upp i toppen av de mest lyssnade programmen.

Utmärkelser
Annika innehar utmärkelsen ”Utmärkt föreläsare - Guld” hos chefsnätverket Close, är en av
Eventeffects topp100, mest populära föreläsare i Sverige och är en av ett fåtal talare som
uppnått nivån Platinum på Speakerrating.com. Annika har turnerat med Fortbildarna, Lära
för livet, Wimab och under våren 2019 var hon huvudtalare på Unionens Chefsturné.
VD & författare
Annika R Malmberg är grundare och VD för Hamilton Group, där hon är en uppskattad talare.
Hon är också författare till fyra böcker:
•
•
•
•

TÄNDVÄTSKA – Konsten att brinna utan att brinna upp
TA SKIT! Och gör det till guld
GULDLÄGE – Så lyckas du som säljare
MAKE IT WORK – En guide till fungerande relationer

