ekvilibrium talarförmedling presenterar

Succén
fortsätter!

Årets stora personaldag!

Fulla hus i
hela sverige!

– om drivkraft, teamwork & arbetsglädje
EN UTBILDNINGSSHOW FÖR HELA ARBETSGRUPPEN

24/5

Göteborg

LISEBERGSTEATERN
kl. 09:00-16:15

ÅRETS

TALARE
2012 & 2015

Pär ”HUDIK” Johansson

Christina stielli

Motivation och arbetsglädje

Se möjligheterna - allt är möjligt

klas hallberg

Att leva innan man dör - om att välja rätt

SJUKT ROLIG
föreläsning

sarah dawn finer

ROBERT GUSTAFSSON

Tomgång, Framgång, Rundgång

Konferencier och sång

Sveriges

ade
mest Bok

TALARE
2016

MOrgan alling

Konsten att hantera besvärliga typer

AMI HEMVIKEN

Medarbetarskap och engagemang

KAY POLLAK

Ändra dina tankar - ändra ditt liv

www.storainspirationsdagen.se
AVENUE

LOUNGEBAND

14/5 visby
15/5 Västerås
17/5 linköping 23/5 malmö
25/5 stockholm 28/5 umeå

16/5 Växjö
24/5 göteborg
29/5 örebro

PER SANDSTRÖM

DJ

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 det är som allra, allra bäst. För att du och ditt
team ska växa som individer och arbetsgrupp.
välkomna till en grym utbildningsshow!

sarah dawn finer

Konferencier och sång

Sarah Dawn Finer är en av Sveriges främsta artister. En allkonstnär med stor röst, vars musik och
framträdanden ofta berör på djupet. Hon har en gudabenådad röst och personlighet som får
luften att vibrera av känslor. Hennes spontana och positiva attityd till musiken och livet har
fått svenskarna att ta henne till sina hjärtan. Sarah är varm, rolig och älskar utmaningar. Hon
har fått högsta betyg både som skådespelerska och som programledare. Hennes karaktär Lynda
Woodruff och sång g jorde stor succé för över 200 miljoner tittare i Eurovision Song Contest när
Sverige arrangerade tävlingen. Nu i vår tar hon över som programledare för Så ska det låta. Vi är
mycket stolta att få presentera denna multibegåvning som konferencier på årets upplaga av Stora
Inspirationsdagen..

PÄR ”HUDIK” JOHANSSON

se möjligheterna - Allt är möjligt!

I huvudet på en normalstörd - att bli sedd, behövd och tagen i anspråk. Med rätt näring kan alla
individer fås att blomstra. Pär Johansson bildade Glad Hudik-teatern, en teatergrupp av normaloch 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 NewYork, satt upp succémusikalen Trollkarlen från Oz och spelat in
kritikerrosade långfilmen Hur många lingon finns det i världen? Hur har han burit sig åt? Hur har
hans ledarskap sett ut? Kort och gott – hur lyckades han? Det här är en föreläsning som tänjer
på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en chans att utvecklas.

Klas hallberg

ny

föreläsning

Klas Hallbergs storhet ligger i att leverera tänkvärda sanningar förpackade i en stor portion
humor på ett sätt som ingen annan i Sverige kan. Med sin nya föreläsning vill han inte bara
få oss att leva innan vi dör utan han vill inspirera oss att ta ansvar och våga göra skillnad i vår
vardag. Om att prioritera uppgifterna, göra rätt val och se till att få saker g jorda, helt enkelt.
Sitt inte och vänta på att livet ska hända utan se till att det händer! Klas är nominerad till det
prestigefyllda priset Årets inspiratör 2018. Det här kan vara det roligaste föredrag du kommer
att få uppleva och det mest användbara.

Christina stielli

ÅRETs kvinnliga

TALARE

Att leva innan man dör - Carpe diem på värmländska

motivation och arbetsglädje

Alla ska känna arbetsglädje, ansvar och delaktighet - varje dag! Medarbetarna är oftast
ett företags viktigaste konkurrensmedel. Mår inte medarbetarna bra så mår inte företaget
bra. Den här föreläsningen är för alla team, arbetslag, företag och arbetsgrupper som vill ha
verksamhetens mål i fokus, skapa arbetsglädje och energi. Vi lyfts, inspireras och får konkreta
verktyg för ett bättre medarbetarskap på arbetsplatsen. Vem vill jag vara på min arbetsplats? Tar
jag själv ansvar för det? Hur kan vi träna oss till ett positivt förhållningssätt till det vi möter och
vilka är fördelarna? Christina har fått den prestigefyllda utmärkelsen Sveriges bästa kvinnliga
föreläsare både 2014 och 2015. Hennes kunder har under fjolåret gett henne betyget 4,94 av
5,00. Möt Sveriges i särklass hetaste föreläsare.

m e r i nf o o m för e l ä s a rn a o c h v a d d e pr a t a r o m

I priset ingår för- och eftermiddagskaffe med dopp, en lättare lunch, DJ, deltagande i utlottning av fina priser, loungeband, afterwork med vinm

Motivation
Personlig utveckling
& lagkänsla
ROBERT GUSTAFSSON

SJUKT ROLIG
föreläsning

mingel (alt alkoholfritt), överraskningar m m.

TOMGÅNG, FRAMGÅNG, RUNDGÅNG

Premiär på Stora Inspirationsdagen! Vi är stolta att kunna presentera Robert Gustafsson med
föreläsningen Tomgång, Framgång, Rundgång. En mycket rolig föreläsning av världens roligaste
man. Det handlar om att våga! Och att tro på sig själv! Att våga öppna dörrar som verkar stängda,
och att framför allt – våga se vad som finns bakom dörren! Robert Gustafsson – skådespelare och
komiker som av svenska folket har utsetts till Världens roligaste man.
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann har setts av över en miljon tittare och
Roberts sminkning var där så enastående att prestationen var nominerad på Oscarsgalan 2016 .
Denna föreläsning är humoristisk, inspirerande, entusiasmerande och till viss del utmanar den sin
publik att fundera på sin egen tillvaro. Ni som tyckte att hans förra föreläsning var rolig kommer
ligga dubbelvikta denna gång. Roligare än så här blir det inte!

MORGAN ALLING

Konsten att hantera besvärliga typer

Hur hanterar vi besvärliga människor och konflikter? Morgan berättar hur han ser på
besvärlighet. Vem är besvärlig? Varifrån kommer besvärligheten? Kan man göra något
åt besvärliga människor? Med humor och värme blandas den senaste forskningen inom
beteendevetenskap med Morgans personliga klokskap om hur man på ett handfast sätt kan få
en bättre arbetsmiljö och högre livskvalitet. Med en otrolig energi och karisma levererar Morgan
skarpa insikter och förlösande aha-upplevelser från scen! Han bjuder stort på sig själv, beskriver
livskrisers spirande krafter och hur kontakten med besvärliga människor kan få oss att växa!

AMI HEMVIKEN

medarbetarskap och engagemang

Kul på jobbet – hur och varför? Forskning visar att du presterar bättre på jobbet om du är glad
och känner engagemang. Då får du även med dig fler av dina kollegor och medarbetare på
dina idéer. Ami ger dig nycklarna, verktygen och tipsen för att du ska kunna omsätta detta i
praktsik handling, eftersom det aldrig är tanken som räknas. Hur skapar vi ett bra och aktivt
medarbetarskap? Hur går vi från nöjdhet till framåtlutat engagemang? Det är inte förvånande att
Ami toppade listan som Sveriges mest bokade föreläsare förra året. Hon blev även nominerad till
den prestigefyllda titeln Årets talare 2016. En inspirerande föreläsning för hela arbetsgruppen!

KAY POLLAK

ÄNDRA DINA TANKAR - ÄNDRA DITT LIV

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!

www.storainspirationsdagen.se

Till kontorets
Personal- och utbildningsansvarig

Låt gärna programmet cirkulera på arbetsplatsen

”Bästa personaldagen vi varit på
– allt var bara outstanding.
Föreläsarna, maten, logistiken – Wow!
Stora inspirationsdagen ger verkligen skäl
för namnet – Stort!”
MArie-louise

Belöna dina medarbetare, bjud in dina
kunder eller unna dig själv ett

”Mycket trevlig och givande dag!
Många skratt och mycket tänkvärt.
Nu har jag mycket positiva saker att
diskutera med min grupp – tack!”

inspirerande seminarium!

Program // 24/5 Göteborg
09:00-09:10
sarah dawn finer

12:40-13:25
morgan alling

09:10-09:55
Kay pollak

13:25-13:35
UTLOTTNING

09:55-10:15
kaffe

13:35-14:20
ami hemviken

10:15-11:05
Robert gustafsson

14:20-14:45
kaffe

11:05-11:50
christina stielli

14:45-15:30
pär johansson

11:50-12:40
Lunch

15:30-16:15
klas hallberg

Johan

dagens ämnen
 Personligt ledarskap

 Peak Performance

 Mod, inställning & mål

 Ändra dina tankar - ändra ditt liv

 Hantera besvärliga typer

 Motivation & arbetsglädje

 Medarbetarskap och engagemang

 Initiativtagande & kreativitet

 Framgångsfaktorer

 Carpe Diem

 Tomgång, Framgång, Rundgång

 Se möjligheterna - inget är omöjligt



16:15-17:00
avslutning och AFTER WORK



Utsålt på rekordtid



Under hösten 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 1 700 platser på rekordtid – vi räknar med samma
rusning nu! Boka din plats i tid!

anmälan // stora inspirationsdagen lisebergsteatern 24/5 2018
Anmälan kan göras portofritt på denna svarstalong, per telefon 08-663 06 80, fax 08-663 06 98
eller per mail; bokningar@ekvilibrium.se

en gratis!

Jag vill beställa _____________ st platser à 3.195 SEK exkl. moms. I priset ingår lättlunch, för- och eftermiddagskaffe Gå 6 , b e ta l a
för 5 !
med dopp, loungeband, DJ, happenings, utlottning av fina priser, AW med bubbel, mingel m m.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Kontaktperson

företag

PORTO
BETALT

Svarsförsändelse
Kundnummer 20526790

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

adress

telefon & e-post

Bekräftelse och faktura skickas per post. Är seminariet fullbokat meddelar vi er omgående. 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 © 2018 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

133 20 SALTSJÖBADEN

