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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!

Marika Carlsson är en av de mest glittrande komikerna i dag. Det går inte att värja sig för detta 
energiknippe som på scenen smittar med sin glädje och entusiasm. vid två tillfällen har hon 
korats till årets kvinnliga ståupp komiker hon har medverkat i ett flertal humorprogram som 
bla Parlamentet och är även en uppskattad radioprogramledare, föreläsare samt skådespelare. 
galen men oemotståndlig kommer hon presentera våra föreläsare hela dagen. Men håll i 
hatten! här går vågorna höga! hennes träffsäkra kommentarer slår knock-out på oss från första 
stund!

Marika carLsson konferencier och sTAnD-UP

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 

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 och omöjlig att placera i 
ett fack. 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 Den mänskligA fAkTorn

Om hur vi skapar framgångsrika organisationer genom att skapa drivkraft hos individen. När 
allt skalas av så handlar det om hur vi bemöter varandra och hanterar svårigheter, 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

Föreläsningen skapar förståelse och insikt om varje medarbetares ansvar och betydelse. 
Tillsammans bygger vi våra företag och arbetsplatser. Personligt och med smittande livsglädje 
engagerar lisa med mycket skratt och karisma. lisa är ärlig och rak och levererar i ett 
medryckande tempo med mycket aha-upplevelser och energi. Medarbetare och grupper 
får värdefulla tips att använda för att skapa rätt kultur och nå resultat. Med tjugo års 
erfarenhet av ledarskap inom försäljning och kundservice inspirerar lisa ekström grupper och 
människor på ett unikt sätt. hon har fått utmärkelsen Årets Framgångsstipendium för hennes 
förändringsarbete på SaS och blivit vald till sveriges hetaste talare av tidningen Chef.

Lisa ekstrÖM meDArBeTArskAP och mäsTArklAss
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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

Detta är en modern retorikföreläsning som lyfter retoriken från talarstolen till din vardag. 
vilken konversationsteknik kan göra dig till det sociala geniet och hur får du folk att gilla dig 
på tre minuter? vill du lära dig när tystnad ger mer inflytande än det talade ordet? Kunna 
genomskåda personer som på enkla sätt får dig att göra som de vill? vill du att andra inte bara 
ska lyssna på dig, utan också göra som du vill? Detta och mycket mer får du lära dig. Målet är 
att du ska lära dig konsten att få folk att lyssna! elaine är författare och skriver huvudsakligen 
om retorik. är det presidentval i uSa, riksdagsval i Sverige eller att kungabarnen gifter sig och 
Tv vill ha experthjälp med synpunkter på talen, då kallas elaine in. idag delar hon med sig av 
sina bästa råd på stora inspirationsdagen.

eLaine eksvärd reTorik - snAckA snYggT

Hur kan man få ut max av ett samarbete med människor man kanske inte känner så väl? 
eller ens gillar? en föreläsning om konsten att inse att man är kreativ och hur man får andra 
att inse detsamma. hur skapar man miljöer där alla kan få utlopp för sin kreativitet? Med sin 
rättframma humor och sitt raka sätt bjuder henrik Schyffert på ett ovanligt underhållande 
föredrag om kreativitet och grupparbete. anekdoter och komik blandas med allvar. Med den 
här timmen i ryggen får du inte bara skratta dig lycklig utan du får också ett stort antal verktyg 
för hur du snabbt ökar din och dina kollegors samarbetsförmåga.

Henrik scHyffert släPP sArgen - VågA sAmArBeTA

www.storainspirationsdagen.se

Den mänskligA fAkTorn

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



BeLÖna dina MedarBetare, BJud in 
dina kunder eLLer unna dig sJäLv 
ett inspirerande seMinariuM!

anMäLan

goodieBag
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 osD 28/11 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

prograM 28/11 Östersund
09:00-09:10   
Välkommen –  
mArikA cArlsson

12:40-13:40  
freDrik linDsTröm

09:10-10:00  
lisA eksTröm 

13:40-14:40  
elAine eksVärD

10:00-10:20   
kAffe

14:40-15:00   
kAffe & UTloTTning

10:20-11:00  
roBerT kArjel

15:00-16:00   
klAs hAllBerg

11:00-11:50  
henrik schYfferT

16:00-16:10   
AVslUTning –  
mArikA cArlsson

11:50-12:40   
lUnch

PORTO
BETALT

Svarsförsändelse
Kundnummer 20526790
133 20 SALTSJÖBADEN

en gratis!
g Å  1 1 ,  b e Ta l a 
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personligt ledarskap
mod, inställning & mål
retorik & kommunikation
teamwork & medarbetarskap

framgångsfaktorer
mentala krafter
mästarklass
samarbetsförmåga

initiativtagande & kreativitet
konsten att få saker g jorda
motivation & arbetsglädje
självförtroende och hämningar

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


