
 

Vill du höja motivationsnivån? Vill du bli inspirerad och få en djupare förståelse för kommunikation? Vill du 

öka arbetsglädjen? Vill du få nöjdare kunder, klienter, elever eller patienter? Vill du sälja mer till fler? Då 

behöver du lyssna på PG Wettsjö. 

Nästan tre tusen föreläsningar under 22 år och en kvarts miljon nöjda åhörare vittnar om att PG har varit 

med ett tag!  Utan tvekan är PG en av landets bästa men också mest rutinerade talare. PG lyfter talekonsten 

till en ny nivå, han tydliggör kommunikationens kraft och han delar med sig av sina erfarenheter. Han har en 

unik förmåga att fånga sin publik med fängslade storys, tydliga exempel och konkreta tips. Han kan konsten 

att roa och lära ut på en och samma gång. Han har själv varit aktiv inom näringslivet, både som 

egenföretagare, försäljningschef, coach, konsult och utbildare. Han har både gått i konkurs och blivit 

Gasellprisvinnare! Han har drivit åtskilliga stora och framgångsrika utbildningsprocesser inom kundvård och 

försäljning och han är författare till tre böcker. 

 

PG WETTSJÖ 

Områden Kommunikation, arbetsglädje, entreprenörskap, försäljning, motivation, presentationsteknik, 

bemötande och kundservice 

Uppdrag PG tar uppdrag som föreläsare, utbildare och konferencier 

Böcker ”När surpuppan log”, Liber 2008, ”Ge kunden en positiv chock”, EQP Förlag 2012 och ” 

Trollbind dina åhörare”, EQP Förlag 2015 

Kontakt Telefon 018-34 92 80 eller e-post till pg@eqp.se 

”Det satt som en smäck,  
tusen tack för en suverän förmiddag. 

Risken man löper när man gör något 
bra är att man får göra det igen. 
Stort tack från ett inspirerat och 

nytänt Volvo Merchandise.” 
 

Tony Larsson,  
President & CEO, 
Volvo Merchandise  

Corporation 

 
PGs erfarenheter 
PG är en entreprenör och författare till tre omtalade böcker. Han har utvecklat en 

rad modeller och strategier inom sina områden, vilka används som verktyg i 

åtskilliga sälj- och kundserviceorganisationer, inte bara i Sverige, utan också i 

internationella företag.  PG Wettsjö är en av grundarna av EQP Business School, 

där han även jobbar som föreläsare och utbildare. Han har lockat 10 000-tals 

åhörare till åtskilliga inspirationsdagar, bland annat Stora Retorik-, Stora 

Kundservice-, Stora Sälj- och Stora motivationsdagen. Flera gånger har PG blivit 

nominerad som Sveriges bästa talare. Han har också lyckats med konststycket at 

      få kanske landets högsta snittbetyg under sina nästan 3 000 föreläsningar. 

 

PG som föreläsare 
PG är en unik föreläsare då han passar lika 

bra som en fantastisk motivationsföreläsare 

för ett fullsatt Globen eller som en perfekt 

utbildningspartner för en längre resultat-

fokuserad utbildningsprocess. Under en 

föreläsning med PG bjuds det inte bara på 

teorier och kalla fakta. Du får även uppleva 

en underhållande och fartfylld föreläsning 

som du sent kommer att glömma. Vi törs lova 

många skratt men också massor av tänkvärda 

reflektioner. PG har förmågan att nå fram till 

alla typer av åhörare. Han är en intressant och 

rolig talare och en hänförande retoriker. Med 

entusiasm, humor och gedigen erfarenhet 

lyckas han trollbinda sina åhörare. 


