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Om Samira 
 
Att skapa ett vinnande team av ett gäng individualister, det är Samiras passion. 

 Från en idrottslig bakgrund har Samira verkat som operativ chef inom näringslivet i flera decennier, 
främst som försäljningschef, produktionschef och affärsområdeschef inom olika företag i Telia-
koncernen och senast på Com Hem AB vars varumärke, försäljningsverksamhet och kundservice hon 
varit med och byggt upp från grunden. 

 Samira arbetar idag som föreläsare, styrelseledamot, organisationskonsult och ledarskapscoach, och 
anlitas av både stora och små organisationer. Bland kunderna finns t ex Glocalnet, Husman Hagberg, 
Lernia, Petit Hotels och Collector. Uppdragen kan t ex handla om att leda affärsplanearbete, 
målstyrning och resultatuppföljning, konferenser och kick offer, mentorprogram, 
förändringsprocesser, verksamhetsrevisioner, rekrytering och uppbyggnad av nya organisationer. 

 Idag är Samira bosatt en del av året i Sydafrikas vindistrikt. Här har hon fått fritt spelrum för sitt stora 
intresse för mat och vin som resulterat i den nyligen utgivna reseguiden ”Stjärnkrogar och 
favoritrestauranger i Sydafrika”. Samira och hennes man är också engagerade i hjälparbete i kåkstäder 
utanför Kapstaden. 

 På senare tid har Samira även kunnat förena sina näringslivserfarenheter med sitt boende i Sydafrika 
genom att leda skräddarsydda konferenser, arbetsmöten och utbildningar på plats i Kapstaden. Här 
kan svenska företag som anlitar Samira komplettera arbetet med spännande och lärorika studiebesök, 
teamövningar och benchmarking-upplevelser hos sydafrikanska branschkollegor och ta del av 
sydafrikanskt vardagsliv och kultur. Genom Samiras stora kontaktnät ges också goda möjligheter till 
unika upplevelser ”bakom kulisserna” på vackra vingårdar och världsberömda restauranger. 

Profil 
Familj: Man och tre bonussöner i åldrarna 22, 30 och 33. 
Ålder: Född 1955 
Bor: I Stockholm och i Kapstaden 
Bakgrund: Samira är född och uppväxt i Stockholm och kommer från en mångkulturell bakgrund med svensk 
mor och egyptisk far. 
Utbildning: Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, Diplomerad Marknadsekonom IHM, Advanced 
Management Program på Handelshögskolan i Stockholm. 
Bästa egenskap: Entusiastisk genomförare 
Motto: Förändring är början på ett nytt och spännande kapitel. 


