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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!

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,  mingel, tilltugg, deltagande i utlottning av fina priser, loungeband, överraskningar m m.

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

SARAH DAWN FINER KONFERENCIER OCH SÅNG

Kul på jobbet – hur och varför? Forskning visar att du presterar bättre på jobbet om du är glad 
och känner engagemang. Då får du även med dig fler av dina kollegor och medarbetare på 
dina idéer. Ami ger dig nycklarna, verktygen och tipsen för att du ska kunna omsätta detta i 
praktisk handling, eftersom det aldrig är tanken som räknas. Hur skapar vi ett bra och aktivt 
medarbetarskap? Hur går vi från nöjdhet till framåtlutat engagemang? Det är inte förvånande 
att Ami toppade listan som Sveriges mest bokade föreläsare förra året. Hon vann även den 
prestigefyllda titeln Årets talare 2017. En inspirerande föreläsning för hela arbetsgruppen!

AMI HEMVIKEN MEDARBETARSKAP OCH ARBETSGLÄDJE

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.

PAOLO ROBERTO LÅT ALDRIG RÄDSLAN BLI STÖRRE ÄN NYFIKENHETEN

Vart är ni på väg och vill ni dit? 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 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.

CHRISTER OLSSON TEAMWORK OCH PEAKPERFORMANCE



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

MOTIVATION
PERSONLIG UTVECKLING

& LAGKÄNSLA

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

I huvudet på en normalstörd - att bli sedd, behövd och tagen i anspråk. Med rätt näring kan alla 
individer fås att blomstra. Pär Johansson bildade Glada Hudikteatern, en teatergrupp av normal- 
och utvecklingsstörda. Starten var trög för Glada Hudiks föreställning Elvis och bara 70 biljetter 
såldes till premiären. Besvikelsen vändes till succé och nu har de sålt över 100.000 biljetter. De 
har framträtt på Broadway i New York, satt upp succémusikalen Trollkarlen från Oz och spelat in 
kritikerrosade långfilmen Hur många lingon finns det i världen? Hur har han burit sig åt? Hur har 
hans ledarskap sett ut? Kort och gott – hur lyckades han?  Det här är en föreläsning som tänjer 
på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en chans att utvecklas. Han är 
flerfaldigt belönad både som ledare och talare.  Som tack för detta fick han 2017 mottaga Årets 
talare 2017 - Hederspriset.

PÄR ”HUDIK” JOHANSSON SE MÖJLIGHETERNA - ALLT ÄR MÖJLIGT!

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.

JANA SÖDERBERG DEN INRE MATCHEN - OM ATT MOTIVERA SIG SJÄLV

Nu med nyskrivet material till Stora Inspirationsdagen. Jonas Gardell - författare, dramatiker, 
komiker och artist. Mannen med fler talanger än en schweizisk fällkniv. Ingen kan som Jonas 
beskriva känslor med sådan frenesi. Han balanserar på ytterlighetens kant – ilska, sorg, glädje 
och inte minst glödande kärlek. Han lägger fokus på marginaliserade människor i utanförskap. 
Han försvarar de svaga och kämpar för deras mänskliga rättigheter. Hans triologi Torka inte 
tårar utan handskar har rosats av pressen. Han har utnämnts till Teologie Hedersdoktor vid 
Lunds Universitet och Medicine Hedersdoktor vid Linköpings Universitet och nu senast i 
Finland. En estradör träder scen med stor skärpa, stollighet och mycket hjärta.

JONAS GARDELL UTANFÖRSKAP OCH SJÄLVFÖRTROENDE
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TALARE
2018



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   STORA INSPIRATIONSDAGEN  KALMARSALEN  14/11 2018
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

_________________________________________________________________________
ADRESS

_________________________________________________________________________
FÖRETAG

_________________________________________________________________________ 
TELEFON & E-POST

PORTO
BETALT

Svarsförsändelse
Kundnummer 20526790
133 20 SALTSJÖBADEN

EN GRATIS!
G Å  1 1 ,  B E TA L A 

F Ö R  1 0 !

  Personligt ledarskap
  Att motivera sig själv
  Kommunikation & bemötande
  Teamwork och peakperformance
  Arbetsglädje och medarbetarskap
  Från offer till chef

  Se möjligheterna - ingenting är omöjligt
  Få gruppen att arbeta mot samma mål
  Fighting spirit
  Initiativtagande & kreativitet
  Utanförskap och självkänsla
  Konsten att samarbeta

DAGENS ÄMNEN

   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 två åren vi varit i Kalmar har det blivit utsålt 
snabbt och många har blivit utan biljett– vi räknar med samma 

rusning nu! Boka din plats i tid! 

BELÖNA DINA MEDARBETARE, BJUD IN DINA  

KUNDER ELLER UNNA DIG SJÄLV ETT 

INSPIRERANDE SEMINARIUM!

”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

PROGRAM  //  14/11 KALMAR

09:00-09:10    
VÄLKOMMEN - SARAH DAWN FINER

13:50-13:55
UTLOTTNING

09:10-10:00   
CHRISTER OLSSON

13:55-14:45  
AMI HEMVIKEN

10:00-10:25   
KAFFE

14:45-15:10   
KAFFE

10:25-11:15  
PÄR ”HUDIK” JOHANSSON

15:10-16:00   
JONAS GARDELL

11:15-12:05   
JANA SÖDERBERG

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

12:05-13:00   
LUNCH

13:00-13:50
PAOLO ROBERTO

Till kontorets
PERSONAL- OCH UTBILDNINGSANSVARIG

Låt gärna programmet cirkulera på arbetsplatsen

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

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.


