ekvilibrium talarförmedling presenterar

Årets stora personaldag!
– om drivkraft, teamwork & arbetsglädje
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AMI Hemviken

Arbetsglädje och medarbetarskap

Jörgen OOM

Peakperformance och teamwork

Mark levengood

Låt aldrig rädslan bli större än nyfikenheten

Konferencier

Sarah dawn finer

Kliv ur din comfort zone!

Mod och mål i en föränderlig värld

paolo roberto

Maria möller

Avenue

FREDrik lindström

Loungeband

Den mänskliga faktorn

www.storainspirationsdagen.se
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24/5 göteborg
29/5 örebro

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 det är som allra, allra bäst. För att du och ditt
team ska växa som individer och arbetsgrupp.
välkomna till en grym utbildningsshow!

sarah dawn finer

lämna din Comfort zone - Om att våga, vilja och göra

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.

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.”

AMI HEMVIKEN

Arbetsglädje och medarbetarskap

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
praktsik 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 blev även nominerad till
den prestigefyllda titeln Årets talare 2016. En inspirerande föreläsning för hela arbetsgruppen!

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.

m e r i nf o o m fö 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

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.

FREDRIK LINDSTRÖM

Den mänskliga faktorn

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.

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.

MARIA MÖLLER

konferencier och sång

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.

www.storainspirationsdagen.se

”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 // 17/5 Linköping
09:00-09:10
välkommen – MarIA MÖLLER
09:10-10:00
AMI HEMVIKEN

13:00-13:40
SARAH DAWN FINER
13:40-13:50
UTLOTTNING
13:50-14:40
FREDRIK LINDSTRÖM

10:25-11:15
MARK LEVENGood

14:40-15:05
kaffe

11:15-12:05
PAOLO ROBERTO

15:05-15:55
JÖRGEN OOM

12:05-13:00
lunch

15:55-16:00
AVSLUTNING – MarIA MÖLLER

 Personligt ledarskap

 Peak Performance

 Mod och mål

 Arbetsglädje och motivation

 Kommunikation & bemötande

 Lämna din Comfortzone

 Teamwork & medarbetarskap

 Fighting spirit

 Framgångsfaktorer

 Rätt Mental Inställning (RMI)

 Hitta din styrka

 Den mänskliga faktorn





Utsålt på rekordtid



Under hösten 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

Johan

dagens ämnen

10:00-10:25
kaffe

Anmälan

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

Stora inspirationsdagen linköping 17/5 2018

en gratis!

Gå 1 1 , b e ta l a
fö r 1 0 !

PORTO
BETALT

PRIS: 2.695 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

Bekräftelse och faktura skickas per post. Är seminariet fullbokat meddelar vi er omgående.
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 © 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

