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ETT SAMTAL MED PIGGE WERKELIN

Pigge på insidan

Pigge Werkelin är ofta efterfrågad som inspiratör i olika sammanhang. Regelrätta
föreläsningar är inte Pigges grej utan han gör det här, precis som det mesta han
tar sig för, på sitt eget sätt.
Två fåtöljer, en uppsättning frågor och någon som ställer dem är allt som behövs.
Inget samtal är det andra likt. Ofta handlar det om entreprenörskap och företagande
eller om hur tsunamikatastrofen förändrade hans liv. Idag får han även ofta prata
om sorgearbete eller hur man vårdar sin relation. Det går liksom inte att sätta
Pigge i ett fack. Det oväntade är hans signum. Pigge pratar gärna om…

… livet som entreprenör

… livet efter döden

… livet som dyslektiker

… livet och relationer

… livet utanför boxen

… livet som äventyr

… livet då katastrofen kommer
Besök gärna www.werkelinbolagen.se och läs mer om upplägget, möjliga
samtalsämnen och förslag på frågor som Pigge gärna svarar på!
När Pigge är ute och föreläser låter han 10% av arvodet gå till Piggefonden, som
stödjer utvecklingen på Gotland genom stipendier till entreprenörer.

Kontakt Pigge Werkelin • 070-766 64 60
pigge@werkelinbolagen.se • www.werkelinbolagen.se
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Det här är
Pigge Werkelin
DYSLEKTIKER - SERIEENTREPRENÖR - ÄVENTYRARE - RYMDFARARE - PAPPA

Pigge Werkelin har varit med om en livsresa som få har upplevt. Han kan
berätta om fantastiska framgångar – men även om oerhörda motgångar.
Som dyslektiker hade Pigge det tufft i skolan. Men affärsnäsa hade han! Redan innan tonåren hade han gjort sina första valutaaffärer, bland annat genom
att handla med leksaker på andrahandsmarknaden och renovera akvarier för att
kunna öka deras marknadsvärde. Tredje gången Pigge gick på diskotek – så var
det på sitt eget diskotek.
Som entreprenör har Pigge flera gånger kommit
att göra en oerhörd skillnad, inte minst hemma på
Gotland. Utan Pigge skulle inte besöksnäringen på
ön se ut som den gör idag. Under en femårsperiod
är han den som investerat mest av alla på svenska
campingar. Pigge var med och startade Sveriges
första lågprisflyg och bröt monopolet på många linjer
i landet. Han driver Sveriges troligtvis enda mobila
hotell, med 600 bäddar som haft i stort sett 100% beläggning i 1,5 år. Han har
försökt starta ett rederi för att bryta monopolet till Gotland, en lärorik resa som inte
gått som planerat men nu är inne på etapp två… listan på Pigges projekt är närmast
oändlig. År 2005 blev Pigge utsedd till Årets Entreprenör i Stockholm/Gotland.
Pigge Werkelin, äventyraren, har flugit skärmflyg, hoppat fallskärm, kört enduro
i Afrika, Rumänien och på Island, ja till och med flugit ståendes på en flygplansvinge i 40 graders kyla. För några år sedan köpte han in sig på en rymdresa
med Virgin Galactic, som troligen kommer ske 2016 eller 2017.
År 2004 förändrades Pigges tillvaro på värsta möjliga
sätt när han miste hela sin familj i tsunamin i Thailand.
Han var en av de första som lyckades hitta kropparna.
Sedan dess har det varit en omvälvande livsresa där
han idag har en ny familj. Resan har gjort stora avtryck
och givit livet en ny dimension.
Kl. 10.31 i Khao Lak är en bok som Pigge skrev ihop med Lena Katarina Svanberg
om sina upplevelser i katastrofen. Boken har sålts i över 100 000 exemplar. Överskottet på cirka en miljon kronor har delats ut till familjer i Thailand.
I sin nya relation har Pigge tillsammans med sin fru Monika satt upp en del
regler som skapar ny energi till förhållandet. Detta delar Pigge gärna med sig av.
Sedan sex år tillbaka har Pigge varit del av Expressens ”manspanel” där han ger
sin syn på relationsfrågor. Ska man ha ett bra liv måste man jobba på sin relation
varje dag och våga diskutera allt!

