
Årets stora personaldag
     EKVILIBRIUM TALARFÖRMEDLING PRESENTERAR      

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

lisebergsteatern09:00-16:10

Susanne pettersson
arbetsglädje och framgångsrika Team

janne andersson
Om att bygga vinnande lag

mark levengood
mod och mål i en föränderlig värld

11/5 GÖTEBORG

Ann Westin
konferencier & Standup

MÅNS MÖLLER
Hur får vi ihop livet när allt rasar?

lisa ekström
medarbetarskap och möjligheter

christer olsson
om att få gruppen att arbeta åt samma håll

FULLA HUS I 
HELA SVERIGE

– succédagen
är tillbaka!



PROGRAM 11/5
GÖTEBORG

09:00-09:10

11:30-12:15

09:10-10:00

10:00-10:30

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

3 495 SEK
EXKL. MOMS PER PERSON 

I priset ingår lättare lunch, 

kaffe & fika, loungeband, DJ,  

happenings, utlottning,  
mm.

10:30-11:30

lisa ”kamoja” Ekström    medarbetarskap och resultat
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.

Christer Olsson    Vart är ni på väg och vill ni dit?
INGENJÖR, EKONOM, BETEENDEVETARE, FÖRFATTARE & COACH

Om att få gruppen att gå åt samma håll. Kan alla enkelt svara på vart ni är på väg och om alla vill dit så 
har ni kommit långt i ert lagarbete och er utveckling. Christer har en unik förmåga att sätta fingret på det 
vardagliga samspelet mellan människor på ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke och inte minst till 
handling. Lyssna till en föreläsare som lyckas förändra sin publik genom de små tankefrön han sår.

ann westin    konferencier och stand-up
KOMIKER

Hon har flera gånger blivit vald till Sveriges roligaste kvinna! Ann är även Sveriges absolut roligaste 
konferencier och flera av våra deltagare gav henne betyget 6 av 5 möjliga! Med sin timing och sitt 
obetalbara kroppsspråk i hundraprocentig symbios är Ann ett komiskt geni. Galen men oemotståndlig 
kommer hon i dag presentera våra föreläsare. Hennes träffsäkra kommentarer slår knock-out på oss 
från första stund!

Janne andersson    i huvudet på janne – bygg vinnande lag
FÖRBUNDSKAPTEN SVENSKA HERRLANDSLAGET I FOTBOLL

Han har gjort braksuccé med landslaget. Men vad är hans hemligheter? Ett bra lag kännetecknas 
av att helheten blir så mycket större än delarna. Janne delar med sig av sina tips hur vi bygger 
riktigt bra team och sina fyra stöttepelare i sin ledarfilosofi. Tydlighet, delaktighet, prestigelöshet 
och utvärdering. Här kommer en spännande känslomänniska med mycket tydligt ledarskap.



16:00-16:10

15:15-16:00

13:55-14:05

14:50-15:15

Kaffe/te med dopp

Utlottning

avslutning

12:15-13:10

Lunch

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
14:05-14:50

Mark levengood    Mod och mål i en föränderlig värld
FÖRFATTARE, PROGRAMLEDARE & LIVSNJUTARE

Våga anta utmaningar och våga sätt upp mål för framtiden - men var inte rädd att ändra på dem! 
Aldrig tidigare har världen förändrats lika fort som den gör nu. Vår samtid bjuder på stora utmaningar 
men också enorma chanser. Slutligen är det vår inställning och vårt mod som kommer att avgöra 
om vi dansar i baktakt med tillvaron eller om vi seglar glatt på förändringens vindar. Med hjärna och 
hjärta vecklar Mark ut sitt universum för publiken.

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.

13:10-13:55

måns möller    Hur får man ihop livet när allt runt omkring rasar?
STÅUPPKOMIKER & PROGRAMLEDARE

En bejublad föreläsning om humor, stress och konsten att få ihop livet även när det blåser snålt. Hur kan vi 
minska stressen när vi drabbas av personliga kriser samtidigt som man förväntas prestera på topp i arbets-
livet? Vad gör man när allt ”gått åt helvete”? Måns Möller är en av Sveriges mest framträdande komiker och en 
suverän föreläsare. Det här är en vansinnigt rolig föreläsning där du kommer skratta hejdlöst men du kommer 
även få massor med handfasta tips och råd om hur du kan få ihop din vardag även när det krisar.

   NU LADDAR VI OM!  

Suget att få mötas på riktigt har aldrig varit större samtidigt som pandemin  
ritat om kartan för hur vi kommer jobba framöver. Det kommer handla en hel del 

om framtidens arbetsplatser med hybrid/distansarbetets för- och nackdelar.
Välkommen till en superinspirerande dag full av klokskap, skratt och aha-

upplevelser. Det är rusning efter biljetterna så boka din plats i tid.
Nu kör vi! 



9/5  Visby  /  10/5 örebro  /  11/5 göteborg 
12/5 linköping   /   20/5 stockholm

 23/5 umeå  /  24/5 luleå    

ANMÄLAN:  STORA INSPIRATIONSDAGEN – LISEBERGSTEATERN  11/5 2022
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 3 495 SEK exkl. moms. I priset ingår lättare lunch, för- och 
eftermiddagskaffe med dopp, loungeband, DJ, happenings, utlottning av fina priser, mm.

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 © 2021 Ekvilibrium Talarförmedling AB. All rights reserved.  
AVS.: 21Grams, Box 43, 121 25 Stockholm. Returadress: Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan / KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden

PORTO
BETALT

Svarsförsändelse

Kundnummer 20526790

133 20 SALTSJÖBADEN

EN GRATIS!
GÅ 6, BETALA 

FÖR 5!

VAD du kan FÖRVÄNTA dIG under
stora inspirationsdagen

Dagens ämnen
i göteborg 11/5

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
Arbetsglädje 
Mod och mål

Framgångsfaktorer
Teambuilding

Tydligt ledarskap
Bygg vinnande lag

Planera och hantera förändringar 
Peak performance

Att få gruppen att gå åt samma håll
Mästarklass & teamwork

Kommunikation och bemötande
Att möta kriser

Medarbetarskap och möjligheter

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

____________________________________________________________________ 
KONTAKT

____________________________________________________________________ 
ADRESS

____________________________________________________________________ 
FÖRETAG

____________________________________________________________________ 
TELEFON & E-POST


