
Årets stora personaldag
     EKVILIBRIUM TALARFÖRMEDLING PRESENTERAR      

Om drivkraft, teamwork & arbetsglädje –– en utbildningsshow för hela arbetsgruppen

 

nöjesteatern09:00-16:0014/5 MALMÖ

Lisa Ekström
medarbetarskap och möjligheter

kay pollak
ändra dina tankar - ändra ditt liv

susanne pettersson
arbetsglädje och framgångsrika team

PÄR ”HUdik” Johansson 
Ingenting är omöjligt

Marika carlsson
fördomsmedveten

petra mede
konferencier och stand up

Lasse”Brandmannen”gustavson
mental träning och Personligt ledarskap
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2018
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Hederspris



PROGRAM 14/5
MALMÖ

09:00-09:10

11:15 -12:00

09:10-10:00

10:25-11:15

10:00-10:25

Kaffe & te med dopp
”Bästa personaldagen vi varit på – allt var bara outstanding. 

Föreläsarna, maten, logistiken – Wow! Stora Inspirationsdagen 
ger verkligen skäl för namnet – Stort!”

MARIE-LOUISE

2 995 SEK
EXKL. MOMS PER PERSON 

I priset ingår lättare lunch, 

kaffe, loungeband, DJ, 

happenings, utlottning, 
mm.

petra mede    konferencier 
SKÅDESPELARE, KOMIKER & FÖRFATTARE

Hon är en lysande programledare och därtill estradör. I dag kommer hon lotsa oss genom 
föreläsningarnas klokskap och humoristiska skär. Petra har lett ett antal stora TV-galor genom 
åren som Melodifestivalen, QX-galan, Kristallen och Världens Barn samt varit julvärd i SVT.
Som skådespelare kan vi bland annat se Petra i den prisade barn- och ungdomsserien 
Familjen Rysberg och som en av huvudrollerna i den hyllade dramaserien Bonusfamiljen på SVT.

SUSANNE PETTERSSON    Arbetsglädje och framgångsrika team
FÖRELÄSARE, COACH & FÖRFATTARE

Föreläsningen handlar om att skapa glädje och effektivitet på arbetsplatsen, i teamet och i laget, 
Ni kommer få konkreta verktyg för hur ni tillsammans kan agera för att få alla att må och prestera bra. 
Susanne Pettersson har 25 års erfarenhet av att utveckla individer, team och organisationer till framgång. 
Sammanfattat är hennes uppdrag att göra andra människor till hjältar och att bidra till andras framgång. 
Hon är även verksam som mental coach för många av Sveriges elitidrottare och lag, tex Malmö Redhawks.  
2018 fick hon det prestigefyllda priset Årets Kvinnliga talare.

lasse ”brandmannen” Gustavson    mental Träning och PErsonligt Ledarskap 
BRANDMAN, FÖRFATTARE  & FÖRELÄSARE

En mardrömslik gasexplosion höll på att kosta brandmannen Lasse Gustavson livet. Han låg i koma i två 
månader. Hur skulle han finna kraft att leva vidare? Svaret han fann var att vi har den kraft vi behöver. Med  
målmedveten och mental träning kan du återskapa ett fantastiskt liv. Det är dina val som avgör vilken mening, 
gemenskap och engagemang du upplever. En helt otrolig livsberättelse om den mänskliga förmågan. En underbar 
föreläsning som gör dig öppen och mottaglig för resten av denna härliga dag och kanske resten av livet.

kay pollak    ändra dina tankar - ändra ditt liv
FILMREGISSÖR, FÖRFATTARE & FÖRELÄSARE

I drygt 25 år har Kay föreläst om Att välja glädje och Växa genom möten. Mer än 500 000 svenskar har hört 
Kay Pollak föreläsa. Nu kommer en utveckling av dessa föreläsningar som belyser hur våra tankar påverkar 
våra liv och hur vi har möjlighet att styra våra tankar i rätt riktning. Valet är ditt! Här kommer du få konkreta 
verktyg till att lyfta klimatet på arbetsplatsen och förbättra relationerna i arbetsgruppen såväl som där 
hemma. Det behövs ingen närmare presentation – han är en mästare!



12:50-13:40

14:40-15:05

13:40-13:50

15:55-16:00

Kaffe & te med dopp

Utlottning

avslutning med petra mede

Mer info & biljetter på: storainspirationsdagen.se

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

saker att diskutera med min grupp — tack!”

JOHAN

   UTSÅLT PÅ REKORDTID   

Under de senaste åren har vi turnerat med våra inspirationsdagar 
runt om i hela landet med utsålda hus på alla orter. Vi har blivit 

rosade med stående ovationer, skrattsalvor och jubel som aldrig ville 
ta slut. Det brukar vara rusning efter biljetterna – boka din plats i tid! 

lisa ”kamoja” Ekström    arbbetsglädje och medarbetarskap
FÖRSÄLJNINGSCHEF & KUNDSERVICEGURU

Föreläsningen skapar förståelse och insikt om varje medarbetares ansvar och betydelse. Tillsammans 
bygger vi våra företag och arbetsplatser. Medarbetare och grupper får värdefulla tips att använda 
för att skapa rätt kultur och nå resultat. Med tjugo års erfarenhet av ledarskap inom försäljning och 
kundservice inspirerar Lisa Ekström grupper och människor på ett unikt sätt. Hon har bl a blivit vald till 
”Sveriges hetaste talare” av tidningen Chef.

Marika carlsson    Fördomsmedveten
KOMIKER, FÖRFATTARE & PROGRAMLEDARE 

Marika Carlsson är en av de mest glittrande komikerna i dag. I denna humoristiska föreläsning slussar hon 
dig igenom erfarenheter och fördomar, både sina egna och de som hon möter hos andra. Hon tar upp 
olikheter och skillnader inom allt från kultur, religion, kärlek och etnicitet. Varför bemöter vi olika personer 
på olika sätt? Hur får man en accepterande arbetsmiljö? Kan man sluta diskriminera andra? 
Hon har medverkat i ett flertal humorprogram på TV, sommarpratat i P1, turnerat med egna shower och nu 
senast aktuell som programledare för Melodifestivalen. Galen men oemotståndlig bjuder hon på sig själv!

15:05-15:55

Pär ”hudik” Johansson    Se möjligheterna - allt är möjligt!
TEATERPRODUCENT, VERKSAMHETSLEDARE, ENTREPRENÖR & MANUSFÖRFATTARE

Med rätt näring kan alla individer fås att blomstra. Pär Johansson bildade Glada Hudikteatern, en teater-
grupp av normal- och utvecklingsstörda. Starten var trög för Glada Hudiks föreställning Elvis och bara 70 
biljetter såldes till premiären. Besvikelsen vändes till succé och nu har de sålt över 100.000 biljetter. De 
har framträtt på Broadway i New York, satt upp succémusikaler och spelat in flera långfilmer. Hur har de 
burit sig åt? Det här är en föreläsning som tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och 
ger dem en chans att utvecklas. Nu är Glada Hudik aktuell med filmen Catwalk.

ÅRETS 

talare
Hederspris

2017

13:50-14:40

12:00-12:50

Lunch



ANMÄLAN:  STORA INSPIRATIONSDAGEN – NÖJESTEATERN 14/5 2020
Anmälan kan göras portofritt på denna svarstalong, www.storainspirationsdagen.se, 
per telefon 08-663 06 80, fax 08-663 06 98 eller per mail; bokningar@ekvilibrium.se

Jag vill boka _____________  st platser till styckpriset 2 995 SEK exkl. moms. I priset ingår lättare lunch, 
för- och eftermiddagskaffe med dopp, loungeband, DJ, happenings, utlottning av fina priser, m m.

Faktura och biljetter skickas per post. Är seminariet fullbokat meddelar vi er omgående.
Ekvilibrium förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser ändra i programmet. Copyright © 2020 Ekvilibrium Talarförmedling AB. All rights reserved.  
AVS.: 21Grams, Box 43, 121 25 Stockholm. Returadress: Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan / KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden

____________________________________________________________________
KONTAKTPERSON

____________________________________________________________________
ADRESS

____________________________________________________________________
FÖRETAG

____________________________________________________________________
TELEFON & E-POST

PORTO
BETALT

Svarsförsändelse

Kundnummer 20526790

133 20 SALTSJÖBADEN

EN GRATIS!
GÅ 11, BETALA 

FÖR 10!

VAD du kan FÖRVÄNTA dIG under
stora inspirationsdagen

Dagens ämnen
i Malmö 14/5

Belöna dina medarbetare, 
bjud in dina kunder eller 

unna dig själv ett

Inspirerande
seminarium!

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.

välkomna till en grym utbildningsshow!

Personligt ledarskap
Mental styrketräning
Framgångsfaktorer

Arbetsglädje och framgångsrika team
Fördomsmedveten

Tankens kraft
Ingenting är omöjligt

Medarbetarskap och möjligheter
Gruppdynamik

Mästarklass & teamwork
Ändra dina tankar - ändra ditt liv

Vi vill beställa av- och ombokningsskydd. Pris 199 kr pp exkl. moms. Blir du, en kollega eller någon nära anhörig akut sjuk kan du avboka eventet och 
få pengarna tillbaka. Ett giltigt läkarintyg krävs för att avboka. Vid förhinder kan du kostnadsfritt boka om eventet fram till 4 veckor före eventdatumet. Du kan 
även kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega. För fullständiga avbokningsregler vänligen se www.storainspirationsdagen.se

11/5  Visby  /  12/5 linköping  /  13/5 göteborg 
14/5 malmö  /  18/5 västerås  /   19/5 örebro
 26/5 umeå  /  27/5 luleå  /   29/5 Stockholm   


