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Jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen



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 det är som allra, allra bäst. För att du och ditt
team ska växa som individer och arbetsgrupp.

välkomna till en grym utbildningssHow!

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 i företag

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 

Författare, programledare och livsnjutare. våga anta utmaningar och våga sätt upp mål för fram-
tiden - 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.

Mark levengood mOd Och mål i en föränderlig värld

preMiär ! 
sJukt rolig 
föreläsning 

här är sarah Dawn Finers egna historia när svaghet kan bli en styrka. om kulturkrockar, 
drömmar och driv. en ”mitt i livet” resa. en stund om att hitta mod, våga misslyckas, att ständigt 
vilja framåt, utmana sig själv och att kliva ur sin comfort zone. För så länge man lever innanför 
bekvämlighetszonen så känns livet tryggt men man uppnår sällan saker man önskar. Rädsla leder ofta 
till behov av fiktiv trygghet istället för inre trygghet. sarah Dawn Finer är en av sveriges främsta 
artister. en allkonstnär med stor röst, vars musik och framträdanden ofta berör på djupet. hon har 
även 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 arrangerat tävlingen. Nu i vår tar hon över som programledare för så ska det låta.

sarah dawn finer lämna din cOmfOrt zOne - Om att våga, vilja Och göra

Michael är en av sveriges mest meriterade och uppskattade föreläsare inom områdena 
mental träning, coaching, vinnande ledarskap, kommunikation, målbildsträning, service och 
kundbemötande. varför är vissa organisationer mer framgångsrika än andra? vad är skillnaden 
som gör skillnaden? hur behåller du fokus och hur framkallar du flow? han ger effektiva 
och användbara verktyg i syfte att nå ökad personlig framgång och prestationshöjande 
arbetsresultat. Micheal är författaren bakom den omtalade boken Det sitter i huvudet - om 
viljans kraft att förändra ditt liv. han är en estradör som bjuder publiken på livskunskap och 
mycket humor.

Michael söderMalM teamwOrk Och framgångsfaktOrer
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premiär på stora inspirationsdagen! vi är stolta att kunna presentera Robert gustafsson med 
föreläsningen Tomgång, Framgång, Rundgång. en mycket rolig föreläsning av världens roligaste 
man. Det handlar om att våga! och att tro på sig själv! att våga öppna dörrar som verkar stängda, 
och att framför allt – våga se vad som finns bakom dörren! Robert gustafsson – skådespelare 
och komiker som av svenska folket har utsetts till Världens roligaste man. hundraåringen som 
klev ut genom fönstret och försvann har setts av över en miljon tittare och Roberts sminkning 
var där så enastående att prestationen var nominerad på oscarsgalan 2016 . Denna föreläsning 
är humoristisk, inspirerande, entusiasmerande och till viss del utmanar den sin publik att fundera 
på sin egen tillvaro. Ni som tyckte att hans förra föreläsning var rolig kommer ligga dubbelvikta 
denna gång - roligare än så här blir det inte!

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.

Maria Möller kOnferencier Och sång

i drygt 25 år har Kay föreläst om Att välja glädje och Växa genom möten. Mer än 500 000 
svenskar har hört Kay Pollak föreläsa. Nu kommer en utveckling av dessa föreläsningar som 
belyser hur våra tankar påverkar våra liv och hur vi har möjlighet att styra våra tankar i rätt 
riktning. valet är ditt! här kommer du få konkreta verktyg till att lyfta klimatet på arbetsplatsen 
och förbättra relationerna i arbetsgruppen såväl som där hemma. Det behövs ingen närmare 
presentation – han är en mästare!

kaY pollak ändra dina tankar - ändra ditt liv

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



anMälan  //  stora inspirationsdagen  södra berget 28/11 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 á 2.695 sek exkl. moms. i priset ingår lättlunch, för- och eftermiddagskaffe 
med dopp, loungeband, DJ, happenings, utlottning av fina priser m m.

Bekräftelse och faktura skickas per post. Är seminariet fullbokat meddelar vi er omgående.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 fullständiga 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 Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan 
/ KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden AVS. 21Grams, Box 43, 121 25 Stockholm. Returadress: Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan / KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden
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   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. 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  1 1  B e Ta l a 

F Ö R  1 0 !

ps. 
Du har väl hört att Bruce Dickinson från iron maiden mfl. 
föreläser på chef - och ledarskapsdagen den 23 nov i stockholm?
      ds. 

prograM  //  28/11 sundsvall
09:00-09:10   
maria möller

13:00-13:45  
azita shariati

09:10-10:00  
kay pOllak

13:55-14:40
sarah dawn finer

10:00-10:25  
kaffe

10:25-11:15
rObert gUstafssOn

11:15-12:00 
michael södermalm

12:00-13:00 
lUnch

14:40-15:05
kaffe 

15:05-15:55 
mark levengOOd

13:45-13:55  
UtlOttning

15:55-16:00   
avslUtning

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

Till kontorets
Personal- och utBildningsansvarig

låt gärna programmet cirkulera på arbetsplatsen


