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Kanadanranskalainen lakimies André Noël Chaker on liike-elämän asiantuntija ja
moniosaaja, joka on ehtinyt Suomessa vietettyjen 20 vuoden aikana olla monessa
mukana. Andren kirjan The Finnish Miracle - Ihanuuksien ihmemaa julkistamisen
myötä räjähtänyt kysyntä puhujarintamalla on viimeistään osoittanut, minkä tason
puhujasta on kyse! Kuulijat liike-elämän ja politiikan huippunimiä myöten ovat
kiittäneet ja ylistäneet Andréta haltioissaan sekä puhuttelevasta sisällöstä, että
karismaattisesta esiintymisestä.
"André on seurannut suomalaista tekemistä tarkalla silmällä ja löytänyt
näkökulman, joka suomalaisten itsensä tulisi ymmärtää." Anssi Vanjoki, Individual
Multicontributor
Suomalaistunut kanadalaissyntyinen Andre esittää, että suomalainen elämäntyyli
on tie henkilökohtaiseen ja liike-elämän menestykseen ja esittelee
mahdollisuusmallin menestyksen kartaksi. Perusväittämä on, että omaperäiset
kansalliset arvot ja toimintatavat ovat antaneet Suomelle kilpailuedun, joka on
johtanut kadehdittavaan rauhaan ja kestävään vaurauteen. Malli tarjoaa
unohtumattoman matkan menestystarinoihin, jotka herättävät kuulijan ja kirjan
lukijan uuteen menestysnälkään. Suomalaisuuden ja menestyksen yhtymäkohdat
kaivetaan esiin - kehityskohteita unohtamatta.
André oli mobiilihuuman keskiössä toimiessaan toimitusjohtajana
mobiiliteknologiafirmassa 2000-luvun alussa. Yritys myytiin Nokialle ja André on
sittemmin toiminut strategisena konsulttina alalla, sekä kirjoittanut yhden
ensimmäisistä mobiiimarkkinoinnin kirjoista ("A Strategic Guide to Mobile
Marketing", Baskerville Strategic Research). Hän on toiminut palkitun
kansainvälisen Mobile Monday –järjestön tapahtumien pidettynä juontajana jo
usean vuoden ajan. Hän on myös toiminut Veikkauksella toimitusjohtajan Senior
Advisorina, ja sitä ennen hän vastasi Veikkauksella uuden liiketoiminnan
kehittämisestä.
André kutsuttiin aikoinaan Suomeen johtamaan kansainvälistä urheilujärjestöä.
Sittemmin hän on ollut mukana lähes kaikissa Suomen merkittävissä
urheiluhankkeissa. André on kuin kala vedessä kansainvälisessä
urheilubusineksessa. Taitavana lobbarina hänellä on ollut tärkeä rooli mm.
yleisurheilun Helsinki 2005 MM -kisoja haettaessa. Hän toimi kisojen
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johtotehtävissä vastaten protokolla-, ja lakiasioista. Hän on myös
kirjoittanut Euroopan neuvoston rahoittaman kirjan eurooppalaisesta
urheilulaista ja -hallinnosta.
André on taitava ja inspiroiva esiintyjä, joka saa yleisönsä nauramaan,
ajattelemaan ja keskustelemaan. Hän osaa katsoa suomalaista
yhteiskuntaa ja liike-elämää sekä sisä, että ulkopuolelta. Andrén
lempiteemoja ovat innovatiivisuus ja riskinottaminen työssä ja elämässä.
Mielenkiintoisten tarinoiden kautta André todistaa, että mahdottomasta
voi tehdä mahdollisen.

