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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 det är som allra, allra bäst. För att du och ditt
team ska växa som individer och arbetsgrupp.

välkomna till en grym utbildningssHow!

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, deltagande i utlottning av fina priser, loungeband, afterwork med vinmingel (alt alkoholfritt), överraskningar m m.

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.

sarah dawn finer Konferencier och sång

grannen springer lidingöloppet, din bästa vän köper sommarstuga, din kollega har precis 
bestämt sig för att starta eget, men vad vill du? Känns det som om något fattas och att ditt liv 
försvinner mellan vardagsrutiner och fredagsmys? Ta över rodret igen, träna din mentala styrka 
och påverka ditt liv i den riktning du vill.
- hur våra tankemönster påverkar vårt beteende och vikten att styra över våra tankar.
- hitta passionen i dig och förstå dina emotionella drivkrafter.
- Från offer till chef – programmera ditt mentala softwarepaket.
- Boosta din självkänsla och gör dig fri från andras åsikter.

Jana söderberg Den inre matchen - om att motivera sig själv

Jörgen oom peaK performance och framgångsfaKtorer
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.”

Om hur vi skapar framgångsrika organisationer genom att skapa drivkraft hos individen. När allt 
skalas av så handlar det om hur vi bemöter varandra och hanterar svårigheter, förändringar samt 
allas förmåga att vilja ta ansvar.  Du får insikt i och verktyg för hur man skapar lagkänsla även 
under extrema förhållanden. Karjel är hamilton fast på riktigt. han är överstelöjtnanten som 
utbildats hos bla U.s. Marine Corps. som om inte det vore nog så är han civilingenjör, författare 
och har en enastående förmåga att leda människor åt samma mål. han har byggt upp piratjagande 
förband utanför somalias kust och helikopterdivisioner i afghanistan på uppdrag av FN. År 
2013 och 2016 fick han den prestigefulla utmärkelsen Årets Talare och han är en mästare på att 
översätta egna erfarenheter och göra dem applicerbara i lyssnarnas egna arbetssituationer.

robert karJel lagKänsla och leDarsKap unDer tuffa förhållanDen
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I priset ingår för- och eftermiddagskaffe med dopp, en lättare lunch, DJ, deltagande i utlottning av fina priser, loungeband, afterwork med vinmingel (alt alkoholfritt), överraskningar m m.

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!

kay pollak änDra Dina tanKar - änDra Ditt liv

genom denna exklusiva enmansshow visar David Batra 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

nu med nyskrivet material till stora inspirationsdagen. Jonas gardell - författare, dramatiker, 
komiker och artist. Mannen med fler talanger än en schweizisk fällkniv. ingen kan som Jonas 
beskriva känslor med sådan frenesi. han balanserar på ytterlighetens kant – ilska, sorg, glädje 
och inte minst glödande kärlek. han lägger fokus på marginaliserade människor i utanförskap. 
han försvarar de svaga och kämpar för deras mänskliga rättigheter. hans triologi Torka inte 
tårar utan handskar har rosats av pressen. han har utnämnts till Teologie hedersdoktor vid 
lunds Universitet och Medicine hedersdoktor vid linköpings Universitet. en estradör träder 
scen med stor skärpa, stollighet och mycket hjärta.

Jonas gardell utanförsKap och självförtroenDe

att vilja, att våga och att göra. Om att bli den man innerst inne är och skapa mer liv i livet. Om konsten 
att bli sin egen lyckas smed och förverkliga drömmar och idéer. Om att passera stängda dörrar och 
finna kraften, kreativiteten och kamplusten. Om att inte ta skit och låta andra trycka ner dig. hon 
är superaktuell med boken #metoo som släpptes före jul där hon ger konkreta tips, råd och verktyg 
hur vi ska stå upp mot övergrepp och trakasserier. alexandra är journalist, programledare, författare, 
föreläsare, dramatiker, skådespelare, och människorättsaktivist. hon har g jort det mesta inom media 
– från dokumentärer till Melodifestivalen i båda sina hemländer, Os, Nyhetsmorgon, egen talkshow i 
grekisk Tv till galor mm. det här är en föreläsning om inspiration som landar i sex s för succé!

alexandra pascalidou våga förverKliga Dina Drömmar!



anmälan  //  stora inspirationsdagen  oscarsteatern 25/5 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

Jag vill beställa _____________  st platser à 3.195 sek exkl. moms. i priset ingår lättlunch, för- och eftermiddagskaffe 
med dopp, loungeband, DJ, happenings, utlottning av fina priser, aW med bubbel, mingel m m.

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
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BElöNA DINA mEDARBETARE, BJuD IN DINA  

KuNDER EllER uNNA DIG SJälV ETT 

inspirerande seminarium!

program  //  25/5 stockholm
  Personligt ledarskap
  Mod, inställning & mål
  Kommunikation och bemötande
  Medarbetarskap och Mästarklass
  Framgångsfaktorer
  Utanförskap och självförtroende

  Teamwork under extrema förhållanden
  Ändra dina tankar - ändra ditt liv 
  Den inre matchen - om att motivera sig själv
  initiativtagande & kreativitet
  vilja, våga, göra 
  rMi - rätt Mental inställning

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 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! 

en gratis!
g Å  6 ,  B e Ta l a 

F Ö r  5 !

09:00-09:10   
sarah Dawn finer

12:35-13:20
alexanDra pascaliDou

09:10-09:55   
Kay pollaK

13:30-14:15
DaviD batra

09:55-10:15  
Kaffe

10:15-11:00
jonas garDell

11:00-11:45
jana söDerberg

11:45-12:35 
lunch

14:15-14:40
Kaffe 

14:40-15:25
robert Karjel

15:25-16:15 
jörgen oom

16:15-17:00   
avslutning och after worK

13:20-13:30  
utlottning


