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Att vaga tro pa sig själv och
sin ide, det är det viktiaaste
man k&, göra för att lyckas.
Det menar Henrik Tidefjärd
fran Eskilstuna, som för
fyra ar sedan hamnade i
Berlin. Och blev kvar.
Henrik Tidefiärd kom till Berlin i
juni 2001.
Tanken var att han skulle titta
till staden lite och lara sig bättre
tyska,
Men det fanns nägonting i Berlin som han inte känt nigon annanstans. Varken i Loridon eller
Barcelona, t v i städer han ocksa
bott i.
- Har man varit i Berlin en
gang, bokar mannästa resa direkt
man kommit hem. Jag kände att
det här maste världenfä se. Det ar
en otrolig stad.

Marknadsförare
HenrikFjdefji%sdhade g i t t det interna$ioriella marknadsfiiringsprogrammet p?i Mälardalens högskola, och det stod tidigt kiart att
han ville arbeta medmarknadsforing pa nigot vis. Mern att det
skulle bli i just Berlin var alltsa
inte planerat.
Sedan ett och ett halvt &rdriver
han nu det frarngangsrika firetager Berlinagenten.
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"Berlin är hemma"

HenrikTidefiärd menar att det ar
viktigt att sta bakom sin id6 och
att s ~ ä l vtycka det ä r roligt.
Narknadsföring handlar om
erfarenheter, vad man själv sett
och dort.
Berlinagenten har blivit mycket framgingsrikt och Henriks
kunder ä r alltifrin kända journalister och diplomater till flygbolag
och hotell. Och han har inga planer pä att atervända hem till Eskilstuna.
- J a g ser ingen anledning att
flytta häi-ifrin nu. Som det känns
nu kanskejaggör det närjagär abdre, men Berlin ä r hemma for mig,
Mlna kompisar brukar ofta komma och hälsa pä mig och det tar ju
ändä bara en och en halv timme
att flyga.
Henrik Tidefjärds r i d till den
som har en id6, är att väga satsa
p5 den.
- Strunta i vad andra tänker.
Bry dig inte orn vad andra har for
Jeans, hur mycket pengar de har
eller mlkeri lägenhet de bor i. S&
lange du trivs ä r det bra. Ochväga
tro pa dig själv, Det finns s5 mycket möjligheter,
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Och det är här tron p i slg själv och
sin ide kommer in i bilden.
- Jag har haft lite tur med kontakterna? men samtidigt har jag
hittat min nisch. Man kan ju inte
erbJuda en sightseeing-tur som
500 andra ocksA erbjuder, D5 kan
man lika gärna i k a h e m , J a g frägade mig istället vad jag skulle
vilja gora, och vad jag skulle vilja

~ d b r a n s c hatt
= ;5r Her% Tidefjärd.
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