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Christina hembo
fra idé til virkelighed

I samarbejde med Aalborg Kongres og Kulturcenter og New Bizz Zone kan 
First-Step på forbrugermessen Forår 2013 præsentere Christina Hembo, 
chefdesigner og grund lægger af Christina Watches. Det sker på scenen i 
Europahallen fredag den 8. marts kl. 13.30 - 14.30. Før foredraget vil et par 
iværksættervirksomheder præsentere deres forretningskoncepter. First-Step 
har reserveret 100 billetter, så du kan besøge de mange nye virksomheder 
i New Bizz Zone under forårsmessen – og samtidig høre en af tidens store 
iværksættersucceser Christina Hembo fortælle sin historie om vejen til  
succesfuld, international anerkendt urdesigner og iværksætter. 

Christina Hembo vil i sit inspirerende foredrag fortælle om opstarten og 
udviklingen af den idé, som har ført hende hele vejen fra studielejligheden, 
over diverse iværksætterpriser, ure til kongefamilien, deltagelse i Vild med 
Dans, til indehaver af et professionelt cykelhold. For 8 år siden solgte 
Christina Hembo sine første ure fra kollegielejlig heden i London. I dag har 
hun forhandlere i hele Danmark og Christina Hembos ure med de fineste 
ædelsten eksporteres til hele verden. I 2008 blev hun Årets kvindelig 
iværksætter, i 2009 blev hun Årets Væksteventyr og i 2010 vandt hun KV’s 
inspirationspris. Christina Hembo har en Mastergrad fra the University of  
the Arts London, der regnes som en af verdens 3 bedste. Kendte kollegaer 
som Jimmy Choo, Stella Mccartney og Alexander Mcqueen er uddannnet 
samme sted.

Du skal blot tilmelde dig dette specielle arrangement på www.first-step.dk. 

Husk at tage din kvittering med til indgangen i Aalborg Kongres og Kultur 
Center fredag den 8. marts, så kvitterer vi med en billet til Forårsmessen. 
Billetten er gældende hele dagen. 

Sted: Europahallen fredag den 8. marts kl. 13.30 - 14.30.

Forbrugermessen og New Bizz Zone er i øvrigt åben alle dagene  
den 8.-10. marts kl. 10.00 - 17.00.

Find First-step.dk
på Facebook
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