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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!

azita Shariati är VD för Sodexo Sverige med 8000 anställda. under hennes ledarskap har andelen 
kvinnliga chefer ökat från 14 till 46 procent på fyra år. hon är en karismatisk och passionerad ledare 
som genom sitt jämställdhets och mångfaldsarbete nått ökad tillväxt och bättre resultat. Det blir 
även lättare att hitta och behålla rätt kompetens inom organisationen. Nu delar hon med sig av sin 
syn på hur vi har allt att vinna på att främja en kultur som välkomnar olikheter och hyllar unika idéer, 
perspektiv, erfarenheter och talanger. hon är rådgivare åt regeringen och har utsetts till Sveriges 
bästa chef, Näringslivets mäktigaste kvinna, Årets direktör mm . farväl enfald – god dag mångfald!

aZiTa shariaTi Om vikten av jämställdhet Och mångfald i företag

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 

Ta utmaningarna och gör något bra av dem för nu är det din stund på jorden! Morgonen efter 
att han lagt handskarna på hyllan öppnade Paolo sitt första företag och är idag en mångsidig 
entreprenör. han har insett att han inte var hopplös utan bara dålig på att gå i skolan. Det här är 
en inspirerande föreläsning som uppmanar till handling – ska du få något g jort måste du göra det! 
Bli ditt bästa jag – låt inte rädslan förlama dig. Paolo roberto har gått från ett djupt utanförskap 
till att bli svensk och nordisk mästare i taekwondo, är en av fem svenska män som har boxats om 
en VM-titel och är idag en av Sveriges mest sålda kokboksförfattare. 

paolo roberTo låt aldrig rädslan bli större än nyfikenheten

här är Sarah Dawn Finer egna historia hur man kan vända svaghet till styrka. Sarah är varm, 
rolig och älskar utmaningar. hennes spontana och positiva attityd till musiken och livet har fått 
svenskarna att ta henne till sina hjärtan. hon har varit programledare i Melodifestivalen och flera 
gånger varit med och tävlat i den. hennes karaktär Lynda Woodruff  g jorde stor succé i europa 
när Sverige arrangerade tävlingen. Då sjöng hon även “The winner takes it all” inför 125 miljoner 
tittare. Så länge man lever innanför bekvämlighetszonen så känns livet tryggt men man uppnår 
sällan saker man önskar. Nu är det dags att våga utmana dig själv!

sarah dawn finer lämna kOmfOrtzOnen - Om att våga, att vilja Och göra

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! Nu är hon aktuell med nya showen This time. Det är 
med stor glädje vi välkomnar denna mångfacetterade och multibegåvade konferencier till  
stora inspirationsdagen.

maria mÖller kOnferencier Och sång



moTiVaTion
personlig uTVeckling

& lagkänsla

renaTa chlumska sätta mål Och hantera förändringar
magnetiska mål. Det handlar om att utmana sig själv och vilja tillräckligt mycket för att nå sina 
mål. att göra dem magnetiska, men också att vara beredd på förändringar. att förbereda sig för 
mötet med det oväntade. renatas styrka som föreläsare ligger i hennes förmåga att översätta 
de utmaningarna hon stått inför i sina projekt och koppla ihop dem till de utmaningar och 
uppförsbackar vi alla möter på hemmaplan. Vikten av motiverade medarbetare, kommunikation, 
öppenhet, att kunna hantera förändringar, möten med det oväntade och att ha magnetiska mål 
är bara några av komponenterna till att kunna förverkliga sina idéer. Lyssna på en ovanlig kvinna 
med humor, stark personlighet, mod och mycket energi.

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.”

www.storainspirationsdagen.se

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

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



anmälan  //  stora inspirationsdagen gäVle TeaTer 29/11 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 à 2.695 sek exkl. moms. i priset ingår lättlunch, för- och eftermiddagskaffe 
med dopp, loungeband, DJ, happenings, utlottning av fina priser 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 © 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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Svarsförsändelse

Kundnummer 20526790

133 20 SAlTSJöBADEN

BElöNA DINA mEDARBETARE, BJuD IN DINA  

KuNDER EllER uNNA DIG SJälV ETT 

inspirerande seminarium!

program  //  29/11 gäVle
  Personligt ledarskap
  Mod, inställning & mål
  Kommunikation & bemötande
  Medarbetarskap och Mästarklass
  Framgångsfaktorer
  Tomgång, Framgång, rundgång

  Peak Performance
  Balans i livet - om mod och att våga
  Motivation & arbetsglädje
  initiativtagande & kreativitet
  Sätta mål och hantera förändringar 
  Konsten att fatta svåra beslut

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

en graTis!
g Å  1 1  B e Ta L a 

F Ö r  1 0 !

09:00-09:10   
maria möller

12:50-13:35  
azita shariati

09:10-10:00   
renata chlUmska

13:45-14:35
henrik schyffert

10:00-10:20  
kaffe

10:20-11:10
sarah dawn finer

11:10-12:00 
paOlO rObertO

12:00-12:50 
lUnch

14:35-15:00
kaffe 

15:00-15:50 
jörgen OOm

15:50-16:00   
avslUtning

13:35-13:45  
UtlOttning

ps. 
Du har väl hört att Bruce Dickinson från iron maiden mfl. 
föreläser på chef - och ledarskapsdagen den 23 nov i Stockholm?
      ds. 


