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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!

en av landets populäraste komiker tar med oss på en mycket personlig resa om hur vi kan hitta 
styrka i brutala motgångar, om vikten av drömmar och att odla sin drivkraft. Johan berättar 
öppenhjärtigt om hur viljan att motbevisa de som haft fel kan vara näringen i drivkraften. Nu är 
han aktuell i succéföreställningen en man som heter Ove, långfilmsversionen av Morran och 
Tobias, musicalen Bullets over Broadway samt nu talare på stora inspirationsdagen. lovorden 
haglar, “Fullständigt halsbrytande komik” skriver expressen, ”magiskt” skriver NSD. rheborg 
vann dessutom Svenska humorpriset 2015 både för årets manliga humorprestation och årets 
humorprogram Morran och Tobias.

JoHan rHeborg Varför gör man det man gör?

Det här är en inspirerande föreläsning som handlar om hur man ska våga tänka i nya banor och 
släppa loss kreativiteten, att verkligen få en organisation att brinna för det de gör. helt enkelt 
att våga visa att man älskar vad man gör. För allt går att kopiera utom den äkta passionen.
Så snacka lite mindre, och gör lite mer! lämna det förödande ”inte just nu kulturen”. 
Nyckelorden som den här föreläsningen bygger på är Våga, Älska, Spring.
göran är trendanalytiker, författare och en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare inom 
kommunikation, varumärken och ledarskap. 

göran adlén tänk inte om... tänk om!

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.

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 sitt 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

Föreläsningen skapar förståelse och insikt om varje medarbetares ansvar och betydelse. 
Tillsammans bygger vi våra företag och arbetsplatser. Personligt och med smittande livsglädje 
engagerar lisa med mycket skratt och karisma. lisa är ärlig och rak och levererar i ett 
medryckande tempo med mycket aha-upplevelser och energi. 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. Föreläsningen innehåller nytt material jämfört med vad lisa föreläste om på 
vår förra inspirationsdag. hon har fått utmärkelsen “Årets Framgångsstipendium” för hennes 
förändringsarbete på SaS och blivit vald till “Sveriges hetaste talare” av tidningen chef.

lisa ekströM medarBetarskaP oCh mästarkLass
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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

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 

Marika carlsson är en av de mest glittrande komikerna i dag. Det går inte att värja sig för detta 
energiknippe som på scenen smittar med sin glädje och entusiasm. vid två tillfällen har hon 
korats till årets kvinnliga ståuppkomiker. hon har medverkat i ett flertal humorprogram som 
bla Parlamentet och är även en uppskattad radioprogramledare, föreläsare samt skådespelare. 
galen men oemotståndlig kommer hon presentera våra föreläsare hela dagen. hennes 
träffsäkra kommentarer slår knock-out på oss från första stund!

Marika carlsson konferenCier oCh stand-UP

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 På arBetsPLatsen



anMälan  //  stora inspirationsdagen  lisebergsteatern 19/5 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 à 2 995 sek exkl. moms. i priset ingår lättlunch, för- och 
eftermiddagskaffe med dopp, loungeband, DJ, happenings, utlottning av fina priser,   
afterwork med vinmingel (alt. alkoholfritt), överraskningar 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 
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inspirerande seMinariuM!
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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   
VäLkommen – marika CarLsson

12:35-13:20   
ann westin

09:10-09:55   
jörgen oom

13:30-14:15
johan rheBorg

09:55-10:15  
kaffe

10:15-11:00
aZita

11:00-11:45 
Lisa ekström

11:45-12:35   
LUnCh

14:15-14:40
kaffe 

14:40-15:25  
göran adLÉn

15:25-16:10
henrik sChyffert

16:10-17:00   
aVsLUtning oCh after work

13:20-13:30  
UtLottning


