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ÅRETS

TALARE
2012 & 2015

OLOF RÖHLANDER

CHRISTINA STIELLI

PAOLO ROBERTO

Medarbetarskap och arbetsglädje

Personligt ledarskap

TILDE DE PAULA

Fighting spirit

MARK LEVENGOOD

Mod och mål i en föränderlig värld

Konferencier

ÅRETS

PÄR ”HUDIK” JOHANSSON

TAHEDLERASPRRISE
2017

Ingenting är omöjligt - allt är möjligt

AVENUE

Loungeband

AZITA SHARIATI

Mångfald på arbetsplatsen

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!

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.

AZITA SHARIATI

OM VIKTEN AV JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD I FÖRETAG

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!

PÄR ”HUDIK” JOHANSSON

SE MÖJLIGHETERNA - ALLT ÄR MÖJLIGT!

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 normaloch 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.

CHRISTINA STIELLI

MEDARBETARSKAP OCH ARBETSGLÄDJE

Alla ska känna arbetsglädje, ansvar och delaktighet - varje dag! Medarbetarna är oftast
ett företags viktigaste konkurrensmedel. 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 föreläsare.
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, DJ, loungeband, överraskningar m m.

TILDE DE PAULA

KONFERENCIER

Tilde de Paula är en av våra mest rutinerade och folkära TV-personligheter. I grunden är hon
journalist och Tilde syns i TV-rutan som programledare i bl a Nyhetsmorgon, Let’s Dance, Hela
Sverige Bakar, Spårlöst och När & Fjärran. Tilde kom som flykting från Chile som ettåring. Detta
har starkt bidragit till hennes sociala patos vilket märks tydligt i hennes författarskap. Hon har
skrivit en rad krönikor samt böckerna Gummimammor, plastpappor och bonusbarn: Handbok
för styvföräldrar, och nu senast Tiden läker inga sår. Hon är träffsäker och ställer gärna de där
frågorna som vi undrar över men kanske inte alltid vill ställa. Nu kommer hon förgylla vår dag med
mycket värme, charm och energi.

OLOF RÖHLANDER

MENTAL STYRKETRÄNING OCH NJUTARBETNING

Konsten att få saker att hända och samtidigt njuta av livet. Häng med den populäre mentala tränaren,
f.d. elitspelaren i bordtennis och store tänkaren Olof Röhlander. Låt dig inspireras av hans nya föredrag
där han ställer krispiga frågor och ger sin syn på vad som krävs för att gå från tanke till handling och
samtidigt njuta av livet. Företag som vill nå framgång måste hela tiden ta sin personal till nästa nivå.
Olof lär oss komma vidare. Han kan allt om arbetsglädje, självförtroendeträning, personlig utveckling
och medarbetarskap. Han har en enastående förmåga att få sin publik att gå hem tända och uppeppade
på livets alla möjligheter. Olof är utan tvekan en av Sveriges mest intressanta föreläsare. Han har fått
urtmärkelsen Årets talare, varit sommarpratare och skrivit flera böcker som samtliga blivit storsäljare!
Nu är han tillbaka på vår Inspirationsdag för att lära oss hur vi lyckas och finner välbefinnande i vår tillvaro!

PAOLO ROBERTO

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

Till kontorets
PERSONAL- OCH UTBILDNINGSANSVARIG
Låt gärna programmet cirkulera på arbetsplatsen

”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 // 26/11 OSD KONGRESS
09:00-09:10
TILDE DE PAULA

12:50-13:40
MARK LEVENGOOD

09:10-10:00
CHRISTINA STIELLI

13:40-13:50
UTLOTTNING

10:00-10:30
KAFFE

13:50-14:35

10:30-11:15
AZITA SHARIATI

14:35-15:05
KAFFE

11:15-12:00
PAOLO ROBERTO

15:05-15:55

12:00-12:50
LUNCH

15:55-16:00
TILDE DE PAULA

ANMÄLAN

JOHAN

DAGENS ÄMNEN

OLOF RÖHLANDER

 Personligt ledarskap

 Allt är möjligt

 Mod och balans i livet

 Fighting spirit

 Kommunikation & bemötande

 Motivation & arbetsglädje

 Teamwork & medarbetarskap

 Initiativtagande & kreativitet

 Njutarbeta

 Mångfald på arbetsplatsen

 Medarbetskap

 Våga samarbeta



PÄR ”HUDIK” JOHANSSON



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!

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

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

STORA INSPIRATIONSDAGEN ÖSTERSUND 26/11 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

Svarsförsändelse
Kundnummer 20526790
133 20 SALTSJÖBADEN

