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Recept för inspiration - imaging for good
Alla har en historia att berätta. Vill du berätta din egen eller
hellre skildra andras livsberättelser? Efter att ha arbetat med
världens främsta historieberättare vet vi att inspiration är
medicin för hjärna och hjärta. Ett oväntat möte kan skapa ny
mening i livet. Kreativitet kan inte tvingas fram och en vilja
att skapa förändring kommer inifrån varje individ. Med
anledning av internationella kvinnodagen listar vi berättelser
från kvinnor som berättar med hjälp av våra produkter eller
arbetar för att skapa förändring inom Canon eller resten av
världen. Vi kallar det imaging for good.

Vi har listat fem olika berättelser som alla kan ha en bidragande effekt att du
känner inspiration. Alla inspireras vi olika. Därför kan du välja mellan att
lyssna, läsa eller titta. Välj det som passar din dag och ❤ bäst.

Recept ❤ LYSSNA
PODD | LYSSNINGSTIPS: Prisbelönta filmfotografen Sophie Darlington
Som tonåring bodde Sophie i Tanzania och mötte av en slump ett filmteam.
Hon frågade teamet om ett jobb men fick hänvisningen att börja filmskola.
Idag är hon en BAFTA-awardvinnare och filmar för bland annat Disney.
Lyssna till Sophie Darlington här: Shutter Stories
I Canons podd lyssnar du till flera berättelser från professionella fotografer.

Recept ❤ LÄS
BLOGG | LÄSTIPS: Läs om inredningsdesignern Guia Besana som blev fotograf
Fotografen Guia Besana har haft uppdrag att fota för Canon. I en intervju för
Canon berättar hon om hur hon valde att följa sin dröm som fotograf efter att
tidigare ha arbetat 10 år som inredningsdesigner.
Läs blogginlägget om Guia Besana här: Canon View

BLOGG | LÄSTIPS: Hållbarhetschef Bodil Nordin vill få oss att välja
återtillverkade produkter
Canons hållbarhetschef och numera nordisk Engagement Lead, spenderade
2019 med att påverka offentlig sektor. Hon såg hur återtillverkade produkter
väljs bort i offentlig upphandling. För att driva på förändring
av samhället och även utanför Sveriges gränser, skrev hon en engelsk engelsk
artikel på ämnet.
Läs engelsk bloggartikel skriven av Bodil Nordin här: Canon blogSvensk
artikel här: Miljö & Utveckling

Canon View är en plattform där inspiration, innovation och teknik möts.
Bloggen är på engelska och under olika kategorier kan du hitta artiklar
som sträcker sig över områden som:
•
•
•
•
•

Cutting Edge
Canon Story
Conversation
Healthcare
3D Machine Vision

Recept ❤ TITTA
VIDEO | TITTARTIPS: Hur utbildning av flickor transformerar samhällen (How
educating girls transforms communities)
På Future Book Forum 2019, pratade Leanne McNulty från Room to Read om
hur utbildning av kvinnor och flickor är den mest effektiva strategin för att
förflytta samhällen och länder ur fattigdom.
Se filmen här: Canon Europa Youtube

Se YouTube-videon här

VIDEO | TITTARTIPS: Prisbelönta filmfotografen Sophie Darlington intervjuas
Som tonåring bodde Sophie i Tanzania och mötte av en slump ett filmteam.
Hon frågade teamet om ett jobb men fick hänvisningen att börja filmskola.
Idag är hon en BAFTA-awardvinnare och filmar för bland annat Disney.
Se en kortare intervju här: Canon Europa Youtube

Se YouTube-videon här
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Om företaget Canon
Canon Svenska AB är en del i den globala koncernen Canon Inc. som erbjuder
produkter och tjänster inom innovativ bildhantering. Allt ifrån kameror,
skrivare och tryckeriutrustning till tjänster för lagring och delning av bilder,
dokumenthantering och digitalisering av processer.Canon Inc. som grundades
1937 omsätter cirka 320 miljarder SEK och har 198 000 anställda – varav 18
000 i Europa. Canon Svenska har 300 medarbetare och omsätter 1,2 miljarder
kronor genom direktförsäljning, franchise och fristående återförsäljare. Canon
är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2020 lämnades
3 226 USA-patent in, vilket innebär en global tredjeplats. Canons filosofi,
Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete
som syftar både till att minska både den egna, och kundernas, miljöpåverkan.
Mer information om Canon finns på www.canon.se.
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