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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!

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! Det är med stor glädje vi välkomnar denna 
mångfacetterade och multibegåvade konferencier till stora inspirationsdagen.

vart är ni på väg och vill ni dit? Om gruppdynamik och 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 arbetar som mentor, coach och strateg inom företagsledningar runt om 
i sverige. han är fiskarpojken från Öckerö som g jort sunt förnuft till livs- och affärsstrategier. 
hans goda råd är lika användbara för chefer och ledare såväl som övrig personal. vad han än tar sig 
an har han alltid det mänskliga perspektivet i fokus. 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.

MARIA MÖLLER

cHRISTER oLSSoN

konferencier och sång

TeAMWork och PeAkPerforMAnce

Om hur vi skapar framgångsrika organisationer genom att skapa drivkraft hos individen. När 
allt skalas av så handlar det om hur vi bemöter varandra, hanterar svårigheter och 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 fick han den prestigefulla utmärkelsen Årets Talare och är en mästare på att 
översätta egna erfarenheter och göra dem applicerbara i lyssnarnas egna arbetssituationer.

RoBERT KARJEL LAgkÄnsLA och LedArskAP under TuffA förhåLLAnden

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 

alla ska känna arbetsglädje, ansvar och delaktighet - varje dag!  Medarbetarna är oftast ett 
företags viktigaste konkurrensmedel. Och mår inte medarbetarna bra så mår inte företaget 
bra. Den här föreläsningen är för alla team, arbetslag, företag och arbetsgrupper som vill ha 
verksamhetens mål i fokus, skapa arbetsglädje och energi. vi lyfts, inspireras och får konkreta 
verktyg för ett bättre medarbetarskap på arbetsplatsen. vem vill jag vara på min arbetsplats? Tar 
jag själv ansvar för det? hur kan vi träna oss till ett positivt förhållningssätt till det vi möter och 
vilka är fördelarna? Christina har fått den prestigefyllda utmärkelsen sveriges bästa kvinnliga 
föreläsare både 2014 och 2015. hennes kunder har under fjolåret gett henne betyget 4,94 av 
5,00.  Möt sveriges i särklass hetaste kvinnliga föreläsare.

cHRISTINA STIELLI MedArbeTArskAP och ArbeTsgLÄdje 

TALARE
ÅRETs  kvinnliga 

Ändring i programmet: Tyvärr tvingas Sarah Dawn Finers ställa in alla engagemang under hösten och vintern på grund av sjukdom. Sarah har drabbats av 
stämbandspolyper och sjukskrivits av läkare. Glädjande är att underbara, multibegåvade Maria Möller kommer ersätta Sarah som konferencier i Jönköping.



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

MoTIVATIoN
pERSoNLIg uTVEcKLINg

& LAgKäNSLA

Om retorik, kommunikation och relationer. en upplyftande, rolig föreläsning om retorik, 
relationer och kommunikation. lär dig övertyga istället för att övertala. lär dig argumentera 
för din sak. genom att bli tydlig får vi lättare igenom vår vilja. här får deltagarna många aha-
upplevelser, skratt och inspiration men också värderfulla, handfasta tips och råd kring retoriska 
verktyg och förhållningssätt. vad kan vi göra för att känna mer kraft och energi på jobbet? vad 
säger beteendevetenskapen och hur man omsätter det i praktiken? Det är inte tanken som räknas 
- det är hur vi presenterar den för andra med språk, kropp och inlevelse.  ami hemviken är en av 
sveriges främsta föreläsare och coach inom beteende, påverkan, relationer och kommunikation. 

AMI HEMVIKEN överTygAnde koMMunikATion - deT Är inTe TAnken soM rÄknAs

en odyssé genom den svenska folksjälen på jakt efter kreativ kommunikation. 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, men en man som får andra att skratta måste tas på allvar. Detta är en föreläsning om 
den mänskliga faktorn och den svenska mentaliteten, fylld av igenkänning, vardagsbekännelser, 
överraskande jämförelser och analyser av det politiskt korrekta. Om hämningar, dåligt 
självförtroende, kreativ kommunikation och uppfinningsrikedom. Det här är edutainment när den 
är som bäst. en vansinnigt rolig föreläsning av Fredrik lindström.

FREDRIK LINDSTRÖM vi viLL ju hA LiTe kuL, fAsT vi Är så TrisTA

www.storainspirationsdagen.se

lär dig konsten att leva mer och jobba mindre genom att arbeta smartare. alltför länge har 
vi levt med föreställningen att vi måste jobba mera innan vi till sist kan njuta av en välförtjänt 
pension. glöm det. Det finns ingen anledning att vänta. Kärnan i Klas föreläsning handlar om 
att prioritera uppgifterna och göra rätt val. Det är viktigare att göra rätt saker än att göra många 
saker. Prestera bättre, arbeta mindre och paradoxalt nog kommer du få mer g jort!  
Klas sprudlar av energi och är en mycket pedagogisk inspiratör. Det här kan vara  
det roligaste föredrag du kommer att få uppleva och det mest användbara!

KLAS HALLBERg ArbeTA Mindre – få Mer gjorT
Ny

FÖRELäSNINg

MedArbeTArskAP och ArbeTsgLÄdje 



BELÖNA DINA MEDARBETARE, BJuD IN 
DINA KuNDER ELLER uNNA DIg SJäLV 
ETT INSpIRERANDE SEMINARIuM!

ANMäLAN

Till kontorets
Personal- och utbildningsansvarig

Låt gärna programmet cirkulera på arbetsplatsengooDIEBAg
a l l a  D e lTa g a r e 
F Å r  e N  g e N e r Ö s 

O C h  vä l F y l l D 
g O O D i e b a g

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   SToRA INSpIRATIoNSDAgEN  konserThuseT, eLMiA  16/11 2016

bekräftelse och faktura skickas per post. är seminariet fullbokat meddelar vi er omgående.

pris: 2 395 sek exkl. moms – i priset ingår lättlunch, för- och eftermiddagskaffe med dopp, goodiebag, DJ, happenings, 
utlottning av fina priser m m.

_________________________________________________________________________  
kontaktperson

_________________________________________________________________________
adress

_________________________________________________________________________
företag

_________________________________________________________________________ 
telefon & e-post

09:00-09:10   
vÄLkoMMen –  
MAriA MöLLer

12:50-13:40  
chrisTer oLsson

09:10-10:00   
chrisTinA sTieLLi

13:40-14:30  
fredrik LindsTröM

10:00-10:20   
kAffe

14:30-15:00   
kAffe & uTLoTTning

10:20-11:10  
roberT kArjeL

15:00-16:00   
kLAs hALLberg

11:10-12:00  
AMi heMviken

16:00-16:05   
AvsLuTning –  
MAriA MöLLer

12:00-12:50   
Lunch

pRogRAM 16/11 JÖNKÖpINg

PORTO
BETALT

Svarsförsändelse
Kundnummer 20526790
133 20 SALTSJÖBADEN
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personligt ledarskap
mod, inställning & mål
retorik & kommunikation
teamwork & peakperformance

framgångsfaktorer
självförtroende 
mentala krafter
mästarklass

medarbetarskap & arbetsglädje
initiativtagande & kreativitet
timemanagement
konsten att få saker g jorda

DAgENS äMNEN

sTorT TAck TiLL vårA sAMArbeTsPArTners

Deltagarbekräftelse och fakturaunderlag skickas till er per post. Ni kan avboka er fram till fyra veckor innan kursdag mot en avbokningsavgift- därefter är anmälan bindande. Blir du förhindrad 
att delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega. För fullständiga avbokningsregler vänligen se www.talarformedlingen.se. Ekvilibrium förbehåller sig rätten att vid oförutsedda 
händelser ändra i programmet.  Copyright © 2016 Ekvilibrium talarförmedling AB. All rights reserved. AVS.: 21Grams, Box 43, 121 25 Stockholm.  
Returadress: Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan / KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden

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. 
här är några omdömen från tidigare deltagare: 
“Mycket trevlig och givande dag! Många skratt och mycket tänkvärt. 
Lunchen och övriga tilltugg var kanon. 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! Vi kom för att vi visste att Rosling är strålande 
men var hittar ni alla dessa okända underbara föreläsare som jag ger högsta 
betyg??? Stora inspirationsdagen ger verkligen skäl för namnet - Stort!
marie-louise

stora inspirationsdagen på Konserthuset 
sålde slut på rekordtid. likaså i Malmö, 
göteborg mfl orter. inte en stol var 
ledig - vi räknar med samma rusning nu. 
begränsat antal platser.  
boka idag så du inte blir utan.

STocKHoLM uTSÅLT pÅ 
REKoRDTID 1700 pLATSER


