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

välkomna till en grym utbildningssHow!

hur ofta möts man inte av fördomar och bestämda uppfattningar, sina och andras, som 
begränsar möjligheterna att lyckas med det man vill åstadkomma på sin arbetsplats? idag 
handlar det om mångfald i inställning, tanke och skapande. att lära sig att utnyttja att vi 
är och tänker olika och att samspelet mellan olikheter kan skapa framgång för företaget, 
organisationen eller myndigheten. Özz använder humorns hjälp till att inspirera, tänka om och 
tänka till och kanske om du är mottaglig... att byta ut dina fördomar och gamla tankesätt mot 
kunskap och istället se till möjligheterna. Özz som är en av sveriges mest omskrivna och älskade 
standupkomiker är även föreläsare, skådespelare, manusförfattare och programledare.

ÖZZ NÛjeN Mångfald eller enfald

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

här kommer vi tas med på en hisnande upptäcktsfärd när det gäller att fatta beslut. vad är 
det som styr oss till framgång, lycka eller olycka, rikedom eller fattigdom? varför fattar vi fel 
beslut? genom en stundom provocerande analys kommer han förhoppningsvis höja vår insikt 
och medvetandegrad när det gäller beslutsfattning. ari, fil dr i risk- och beslutsanalys, har på 
kort tid seglat upp som en av skandinaviens mest anlitade talare och han passar lika bra på 
högsta ledningsnivå som på en kick-off eller ett kundevent. hans bok Beslutspyramiderna blev 
nominerad till årets hR-bok av Personal & ledarskap och han har även blivit nominerad till Årets 
Talare. 

aRI RIabacKe förstå de beslut du fattar och gör besluten ännu bättre!

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! Nu är hon aktuell med nya showen This time. Det är 
med stor glädje vi välkomnar denna mångfacetterade och multibegåvade konferencier till stora 
inspirationsdagen.

MaRIa MÖlleR konferencier och sång

Martina haag delar med sig av små modighetstips som kan vara till hjälp när vi ska lägga dygnets 
livspussel och balansera tiden. Martina är författare, skådespelerska och föreläsare. hennes 
böcker har sålt närmare 1 miljon exemplar och hennes senaste roman Det är något som inte 
stämmer blev framröstad till Årets bok 2016. lyssna på en ovanligt karismatisk kvinna som med 
humor inspirerar er till att kanske bli lite modigare och våga ta fler risker.

MaRtINa HaaG balans i liVet – oM Mod och att Våga kasta sig ut
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RobeRt GustafssoN toMgång, fraMgång, rundgång

pReMIäR ! 
sjuKt RolIG 
föreläsning 

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!

ReNata cHluMsKa sätta Mål och hantera förändringar
magnetiska mål. Det handlar om att utmana sig själv och vilja tillräckligt mycket för att nå sina 
mål. att göra dem magnetiska, men också att vara beredd på förändringar. att förbereda sig för 
mötet med det oväntade. Renatas styrka som föreläsare ligger i hennes förmåga att översätta 
de utmaningarna hon stått inför i sina projekt och koppla ihop dem till de utmaningar och 
uppförsbackar vi alla möter på hemmaplan. vikten av motiverade medarbetare, kommunikation, 
öppenhet, att kunna hantera förändringar, möten med det oväntade och att ha magnetiska mål 
är bara några av komponenterna till att kunna förverkliga sina idéer. lyssna på en ovanlig kvinna 
med humor, stark personlighet, mod och mycket energi.

jÖRGeN ooM peak perforMance och fraMgångsfaktorer
Rätt Mental inställning – ett måste för framgång! utrustad med humor och pedagogik i 
världsklass lyckas Jörgen – som ingen annan – engagera människor till ökad motivation och 
arbetsglädje. han har stått på internationella scener och fått högsta betyg av ingen mindre än 
Bill clinton. För att gruppen skall vara välfungerande så börjar man med ett starkt fokus på det 
personliga ansvaret - if it´s to be, it´s up to me!
sören gyll, företagsledare, om Jörgen: “han har intressanta tankar att tillföra vad gäller att 
stärka motivation och skapa högpresterande team. Fyndigt enkelt och med glimten i ögat ger 
han både chefer och medarbetare tankeställare som är nyttiga för de flesta företag.”



aNMälaN  //  stora inspirationsdagen  osd KoNGRess 27/11 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 à 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 full-ständiga 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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daGeNs äMNeN

   utsÅlt pÅ ReKoRdtId   

låt gärna programmet 
cirkulera på arbetsplatsen

”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

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 !

09:00-09:10   
Maria Möller

12:50-13:35  
Martina haag

09:10-10:00   
renata chluMska

13:45-14:35
özz nÛjen

10:00-10:20  
kaffe

10:20-11:10
ari riabacke

11:10-12:00 
jörgen ooM

12:00-12:50 
lunch

14:35-14:55
kaffe 

14:55-15:55 
robert gustafsson

15:55-16:00   
aVslutning

13:35-13:45  
utlottning

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


