EKVILIBRIUM TALARFÖRMEDLING PRESENTERAR

SUCCÉN
FORTSÄTTER!

ÅRETS STORA PERSONALDAG!

FULLA HUS I
HELA SVERIGE!

– OM DRIVKRAFT, TEAMWORK & ARBETSGLÄDJE
FÖR HELA ARBETSGRUPPEN

JÖRGEN OOM

Peak performance och teamwork

12/11

JÖNKÖPING

SPIRA KULTURHUS

kl. 09:00-16:05

JANA SÖDERBERG

Om att motivera sig själv

MARK LEVENGOOD

Mod och mål i en föränderlig värld

SARAH DAWN FINER

FREDRIK LINDSTRÖM

Svensk och osvensk mentalitet

Konferencier och sång

PAOLO ROBERTO

MARTINA HAAG

Fighting spirit

Balans i livet - om mod och att våga kasta sig ut

www.storainspirationsdagen.se
AVENUE

LOUNGEBAND

12/11 JÖNKÖPING
19/11 HELSINGBORG
23/11 STOCKHOLM
28/11 GÄVLE

14/11 KALMAR
15/11 KARLSTAD
20/11 MALMÖ
21/11 GÖTEBORG
26/11 ÖSTERSUND 27/11 SUNDSVALL
3/12 UPPSALA

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 den 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. Hon är även myket uppskattad som programledare för Så ska det låta. Vi är
mycket stolta att få presentera denna multibegåvning som konferencier på årets upplaga av Stora
Inspirationsdagen.

MARK LEVENGOOD

MOD OCH MÅL I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Författare, programledare och 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.

JANA SÖDERBERG

DEN INRE MATCHEN - OM ATT MOTIVERA SIG SJÄLV

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.

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.”
MER INFO OM FÖREL ÄSARNA OCH VAD DE PRATAR OM

MOTIVATION
PERSONLIG UTVECKLING
& LAGKÄNSLA
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe med dopp, en lättare lunch,
deltagande i utlottning av fina priser, överraskningar m m.

FREDRIK LINDSTRÖM

SVENSK OCH OSVENSK MENTALITET

Detta är en föreläsning om den den svenska mentaliteten, dess värderingar, vardagsbekännelser,
överraskande jämförelser och analyser av det politiskt korrekta. Hur uppfattar vi oss själva och hur
uppfattas vi av andra? Om hämningar, dåligt självförtroende, gränsöverskridande kommunikation
och uppfinningsrikedom. Fredrik Lindström slog igenom som busringare i SR:s Hassan. Han är
komiker, författare, regissör, programledare, föreläsare och doktorand i nordiska språk. Han är en
gränsöverskridare, omöjlig att placera i ett fack. Det här är edutainment när den är som bäst. En
vansinnigt rolig föreläsning av Fredrik Lindström.

MARTINA HAAG

BALANS I LIVET – OM MOD OCH ATT VÅGA KASTA SIG UT

Martina Haag delar med sig av små modighetstips som kan vara till hjälp när vi ska lägga dygnets
livspussel och balansera tiden. Martina är författare, skådespelerska och föreläsare. Hennes
böcker har sålt närmare 1 miljon exemplar och hennes senaste roman Det är något som inte
stämmer blev framröstad till Årets bok. Lyssna på en ovanligt karismatisk kvinna som med
humor inspirerar er till att kanske bli lite modigare och våga ta fler risker.

PAOLO ROBERTO

FIGHTING SPIRIT - LÅT ALDRIG RÄDSLAN BLI STÖRRE ÄN NYFIKENHETEN

Anta utmaningarna och gör något bra av dem för nu är det din stund på jorden! Morgonen efter
att han lagt handskarna på hyllan startade 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.

www.storainspirationsdagen.se

”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

INSPIRERANDE SEMINARIUM!

PROGRAM // 12/11 JÖNKÖPING
09:00-09:10
VÄLKOMMEN – SARAH DAWN FINER

12:50-13:40
MARK LEVENGOOD

09:10-10:00
JÖRGEN OOM

13:40-13:50
UTLOTTNING
13:50-14:40
JANA SÖDERBERG

10:25-11:10
MARTINA HAAG

14:40-15:10
KAFFE

11:10-12:00
FREDRIK LINDSTRÖM

15:10-16:00
PAOLO ROBERTO

12:00-12:50
LUNCH

16:00-16:05
AVSLUTNING – SARAH DAWN FINER

 Personligt ledarskap

 Lagkänsla

 Mod och mål

 Framgångsfaktorer

 Fighting spirit

 Motivation & arbetsglädje

 Svensk och osvensk mentalitet

 Initiativtagande & kreativitet

 Arbetsglädje och medarbetarskap

 Teamwork och peakperformance

 Hur du motiverar dig själv

 Konsten att samarbeta





UTSÅLT PÅ REKORDTID



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.
Senaste 2 åren har det blivit utsålt snabbt i Jönköping och många
har blivit utan biljett– vi räknar med samma rusning nu!
Boka din plats i tid!

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

JOHAN

DAGENS ÄMNEN

10:00-10:25
KAFFE

ANMÄLAN

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

STORA INSPIRATIONSDAGEN KULTURHUSET SPIRA 12/11 2018

EN GRATIS!

G Å 1 1 , B E TA L A
FÖR 10!

PORTO
BETALT

PRIS: 2.995 sek exkl. moms – I priset ingår lättlunch, för- och eftermiddagskaffe med dopp, DJ, happenings, utlottning av
fina priser, loungeband m m.

_________________________________________________________________________
KONTAKTPERSON

_________________________________________________________________________
FÖRETAG

_________________________________________________________________________
ADRESS

_________________________________________________________________________
TELEFON & E-POST

Vi vill beställa av- och ombokningskydd. Pris 249 kr pp exkl.moms. Blir du, en kollega eller någon nära anhörig akut sjuk kan du avboka eventet och få pengarna tillbaka.

Det som krävs för att avboka seminariet är ett giltigt läkarintyg. 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.talarformedlingen.se.

Bekräftelse och faktura skickas per post. Är seminariet fullbokat meddelar vi er omgående.
Ekvilibrium förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser ändra i programmet. Copyright © 2018 Ekvilibrium talarförmedling AB. All rights reserved.
AVS.: 21Grams, Box 43, 121 25 Stockholm. Returadress: Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan / KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden
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