Move & Walks grundare
årets entreprenör i Västra Götaland
Utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year i region Väst går i
år till Eszter Horváth Tóthné. Hon får priset för hennes stora
förmåga att förändra en traditionell bransch och för att
passionerat skapat nya förutsättningar för allas lika värde.
EY Entrepreneur Of The Year är en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer.
Årets Entreprenör och huvudprisvinnaren i Västsveriges Regionfinal är Eszter Horváth Tóthné.
Hennes företag Move & Walk var till en början endast vård och behandling. I dag arbetar företaget
även med skola, korttidstillsyn, personlig assistans, daglig verksamhet, och i våras klev företaget ut
på den internationella marknaden med sin digitaliserade affärsmodell ConductMe.
Juryns motivering till huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year löd:
”Vår pristagare har med en stor envishet och passion för sitt arbete byggt upp en lönsam och
skalbar samhällsförbättrande verksamhet på tydliga värderingar. Entreprenören har både förändrat
en väldigt traditionell bransch och drivit stora förändringar för att skapa nya förutsättningar för
allas lika värde och hen har stora visioner om att nå ut till fler via digitaliseringsprojekt och
internationella samarbeten. Denna entreprenör har verkligen varit banbrytande och tagit kampen!”
- Det här är ofattbart, sa Eszter när hon fick beskedet i den direktsända regionsfinalen. Tack så
hemskt mycket. Det är inte bara jag, fortsatte Eszter i sitt tacktal. Det är många starka kvinnor och
män som lever för att hjälpa till så att barn och vuxna med hjärnskador kan få det bättre. Bättre
jobb kan man inte få.
Tävlingen genomförs på regional, nationell och internationell nivå i drygt 140 städer i fler än
60 länder. Nu går Eszter Horváth Tóthné vidare till den nationella finalen som kommer ägar
rum i mars 2021. Där är hon en av 6 finalister och vinnaren får representera Sverige i den
internationella finalen.
BAKGRUND
EY Entrepreneur Of The Year startade i USA redan 1986. I Sverige började utmärkelsen att delas
ut 1995 under namnet Årets Entreprenör. Sedan 2001 heter utmärkelsen EY Entrepreneur Of
The Year och delas ut regionalt, nationellt och internationellt. Det är den första internationella
utmärkelsen för entreprenörer som med tydliga visioner och goda ledaregenskaper bygger upp
framgångsrika företag. En extern oberoende jury bedömer entreprenörerna efter kriterierna
entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, innovation
samt personlig integritet och inflytande.
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