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VAD kAn MAn fÖRVänTA SIg?
ett evenemang som är fartfyllt, roligt, explosivt, spännande och 
inspirerande. Sveriges absolut bästa föreläsare kombinerat med musik, 
DJ, specialeffekter, överraskningar mm. Det bidrar till att skapa en dag 
långt utöver det vanliga. edutainment (education + entertainment) och 
kompetensutveckling när den är som allra, allra bäst. För att du och ditt
team ska växa som individer och arbetsgrupp.

välkomna till en grym utbildningssHow!

SVeRIgeS
RolIgASTe

kVInnA 
livet är som en sten i skon - det skaver om man inte gör något åt den. i dagens föreläsning 
inspirerar ann oss till att ta de där stenarna som skaver och göra något bra av dem. genom 
motgångar och motstånd kan vi finna styrka som leder oss till våra drömmars mål. en vansinnigt 
roligt föreläsning men även mycket vishet och många klokheter. var hittar vi kraften när allt 
suger? ann har 3 gånger(!) valts till årets kvinnliga komiker vid Standupgalan. Så här löd 
juryns motivering ”Med sin timing och obetalbara kroppsspråk i hundraprocentig symbios är 
hon ett komiskt geni som aldrig slutar att utvecklas”.  

Ann WeSTIn Livet är som en sten i skon - om att hitta styrka i motgång

M e r  i N F O  O M  F Ö r e l ä S a r N a  O c h  v a D  D e  P r a T a r  O M 

I priset ingår för- och eftermiddagskaffe med dopp, en lättare lunch, DJ, utlottning av fina priser, loungeband, afterwork med vinmingel (alt alkoholfritt), överraskningar m m.

Martina delar med sig  av små modighetstips som kan vara till hjälp när vi ska lägga dygnets 
livspussel och balansera tiden. Martina är författare, skådespelerska och föreläsare. hennes 
böcker har sålt i närmare 1 miljon exemplar och nu är hon aktuell med romanen Det är något 
som inte stämmer som blivit framröstad till Årets bok 2016. lyssna på en ovanligt karismatisk 
kvinna som med humor inspirerar er till att kanske bli lite modigare och våga ta fler risker .

MARTInA hAAg BaLans i Livet – om moD oCh att våga kasta sig Ut

genom denna exklusiva enmansshow visar David hur du engagerar en grupp människor oavsett 
bakgrund och storlek på mindre än tio sekunder, leder dem till den punkt du vill och samtidigt får 
dem att skratta. David är civilekonomen som blev en av landets mest populära ståuppkomiker. 
han är dessutom programledare, skådespelare och författare. vi känner igen honom från 
Tv-program som Parlamentet, Kvarteret Skatan, Morgonsoffan och roast på Berns. han har 
sommarpratat i radion och är även en lysande föreläsare i ämnet kommunikation. Batra är en 
mästare på att fånga absurditeter i vardagen. Man tror han är snäll! Men han är grym!

DAVID BATRA komisk kommUnikation

Michael är en av Sveriges mest meriterade och uppskattade föreläsare inom områdena 
mental träning, coaching, vinnande ledarskap, kommunikation, målbildsträning, service och 
kundbemötande. varför är vissa organisationer mer framgångsrika än andra? vad är skillnaden 
som gör skillnaden? hur behåller du fokus och hur framkallar du flow? han ger effektiva 
och an- vändbara verktyg i syfte att nå ökad personlig framgång och prestationshöjande 
arbetsresultat. Micheal är författaren bakom den omtalade boken Det sitter i huvudet - Om 
viljans kraft att förändra ditt liv. han är en estradör som bjuder publiken på livskunskap och 
mycket humor.  Michael Södermalm ersätter christer Olsson som tyvärr inte kan närvara

MIchAel SÖDeRMAlM teamwork oCh framgångsfaktorer
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I priset ingår för- och eftermiddagskaffe med dopp, en lättare lunch, DJ, utlottning av fina priser, loungeband, afterwork med vinmingel (alt alkoholfritt), överraskningar m m.

elaine fick fantastiska vitsord på stora inspirationsdagen senast och på mångas begäran är hon nu 
tillbaka med en ny föreläsning. Den syftar till att göra er bättre på att hantera konflikter, öka er 
förståelse för andra människor och ge er massor med verktyg, aha-upplevelser och tankeställare. 
elaine lär på ett lättsamt och roligt sätt ut hur ni ska kunna hantera översitteri, avundsjuka och andra 
besvärliga beteenden på ett retoriskt vinnande sätt. hur identifierar vi olika härskartekniker och hur 
bemöter vi dem? hur säger vi besvärliga saker snyggt? Konsten att ge och ta feedback. hur påverkar 
din personlighetstyp ditt sätt att kommunicera, reagera och argumentera? elaine är författare och 
skriver huvudsakligen om retorik. idag delar hon med sig av sina bästa råd på stora inspirationsdagen. 

elAIne ekSVäRD retorik - konsten att hantera BesvärLiga typer snyggt

Hur kan man få ut max av ett samarbete med människor man kanske inte känner så väl? 
eller ens gillar? en föreläsning om konsten att inse att man är kreativ och hur man får andra 
att inse detsamma. hur skapar man miljöer där alla kan få utlopp för sin kreativitet? Med sin 
rättframma humor och sitt raka sätt bjuder henrik Schyffert på ett ovanligt underhållande 
föredrag om kreativitet och grupparbete. anekdoter och komik blandas med allvar. Med den 
här timmen i ryggen får du inte bara skratta dig lycklig utan du får också ett stort antal verktyg 
för hur du snabbt ökar din och dina kollegors samarbetsförmåga.

henRIk SchyffeRT sLäpp sargen - våga samarBeta

Maria Möller är en fantastisk artist, en fin mix av sångerska och komiker med många ovanliga 
och nya grepp. hon scendebuterade för drygt trettio år sedan. Maria har g jort många 
kritikerrosade shower i eget namn och medverkat i otaliga scenföreställningar runt om i 
landet. Som imitatör slog hon igenom för den breda publiken i allsång på Skansen. Ni kommer 
att bli hänförda av denna strålande superstar! Det är med stor glädje vi välkomnar denna 
mångfacetterade och multibegåvade konferencier till stora inspirationsdagen.

MARIA MÖlleR konferenCier oCh sång

rätt Mental inställning – ett måste för framgång! utrustad med humor och pedagogik i 
världsklass lyckas Jörgen – som ingen annan – engagera människor till ökad motivation och 
arbetsglädje. han har stått på internationella scener och fått högsta betyg av ingen mindre än 
Bill clinton. För att gruppen skall vara välfungerande så börjar man med ett starkt fokus på det 
personliga ansvaret - if it´s to be, it´s up to me!
Sören gyll, företagsledare, om Jörgen: “han har intressanta tankar att tillföra vad gäller att 
stärka motivation och skapa högpresterande team. Fyndigt enkelt och med glimten i ögat ger 
han både chefer och medarbetare tankeställare som är nyttiga för de flesta företag.”

JÖRgen ooM rätt mentaL instäLLning oCh peak performanCe 
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AnMälAn  //  stora inspirationsdagen  nÖJeSTeATeRn 17/5 2017
anmälan kan göras portofritt på denna svarstalong, per telefon 08-663 06 80, fax 08-663 06 98 
eller per mail; bokningar@ekvilibrium.se

Jag vill beställa _____________  st platser till styckpriset 2 995 sek exkl. moms. i priset ingår lättlunch, för- och 
eftermiddagskaffe med dopp, loungeband, DJ, happenings, utlottning av fina priser, tilltugg, mingel m m.

Bekräftelse och faktura skickas per post. Är seminariet fullbokat meddelar vi er omgående.

Deltagarbekräftelse och fakturaunderlag skickas till er per post. Ni kan avboka er fram till fyra veckor innan kursdag – därefter är anmälan bindande. Blir du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega. För full-
ständiga avbokningsregler vänligen se www.talarformedlingen.se. Ekvilibrium förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser ändra i programmet. Copyright © 2017 Ekvilibrium talarförmedling AB. All rights reserved. Stolt presenterat av 
Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan / KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden AVS. 21Grams, Box 43, 121 25 Stockholm. Returadress: Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan / KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden
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BElöNA DINA mEDARBETARE, BJuD IN DINA  

KuNDER EllER uNNA DIG SJälV ETT 

InSpIReRAnDe SeMInARIuM!

pRogRAM  //  17/5 MAlMÖ
  Personligt ledarskap
  Mod, inställning & mål
  Kommunikation & bemötande
  Teamwork & medarbetarskap
  Framgångsfaktorer
  Teambuilding

  Peak Performance
  Mångfald
  Motivation & arbetsglädje
  initiativtagande & kreativitet
  retorik - hantera knepiga typer
  Balans i livet

DAgenS äMnen

   uTSÅlT pÅ RekoRDTID   

låt gärna programmet 
cirkulera på arbetsplatsen

”Mycket trevlig och givande dag! 
 Många skratt och mycket tänkvärt.
Nu har jag mycket positiva saker att 

diskutera med min grupp – tack!”

JOhaN

”Bästa personaldagen vi varit på  
– allt var bara outstanding. 

Föreläsarna, maten, logistiken – Wow! 
Stora inspirationsdagen ger verkligen skäl 

för namnet – Stort!”

Marie-lOuiSe

under våren har vi varit runt med inspirationsdagar i ett flertal 
svenska städer. det var utsålda hus på samtliga orter. vi blev 

rosade med stående ovationer, skrattsalvor och jubel som aldrig 
ville ta slut. Stora inspirationsdagen på Konserthuset i Stockholm 
sålde slut på 1 700 platser på rekordtid – vi räknar med samma 

rusning nu! Boka din plats i tid! 

en gRATIS!
g Å  6 ,  B e Ta l a 

F Ö r  5 !

09:00-09:10   
väLkommen – maria möLLer

12:35-13:20   
martina haag

09:10-09:55   
jörgen oom

13:30-14:15
henrik sChyffert

09:55-10:15  
kaffe

10:15-11:00
ann westin

11:00-11:45 
eLaine eksvärD

11:45-12:35   
LUnCh

14:15-14:35
kaffe 

14:35-15:20  
DaviD Batra

15:20-16:05
miChaeL söDermaLm

16:05-17:00   
avsLUtning oCh after work

13:20-13:30  
UtLottning


