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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!

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 

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. Nu är han 
tillbaka på vår inspirationsdag för att lära oss hur vi lyckas och finner välbefinnande i vår tillvaro.

olof röhlanDer MENTAL STYRKETRÄNING och NjuTARbETNING

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 nu är han nominerad till Årets Talare.

ari riabacke FöRSTå dE bESLuT du FATTAR och GöR bESLuTEN ÄNNu bÄTTRE!

att vilja, att våga och att göra. om att bli den man innerst inne är och skapa mer liv i livet. om konsten 
att bli sin egen lyckas smed och förverkliga drömmar och idéer. om att passera stängda dörrar och 
finna kraften, kreativiteten och kamplusten. om att inte ta skit och låta andra trycka ner dig. hon 
är superaktuell med boken #metoo som släpptes före jul där hon ger konkreta tips, råd och verktyg 
hur vi ska stå upp mot övergrepp och trakasserier. alexandra är journalist, programledare, författare, 
föreläsare, dramatiker, skådespelare, och människorättsaktivist. hon har g jort det mesta inom media 
– från dokumentärer till Melodifestivalen i båda sina hemländer, os, Nyhetsmorgon, egen talkshow i 
grekisk Tv till galor mm. det här är en föreläsning om inspiration som landar i sex s för succé!

alexanDra pascaliDou VåGA FöRVERKLIGA dINA dRöMMAR!

genom denna exklusiva enmansshow visar David Batra hur du engagerar en grupp människor 
oavsett bakgrund och storlek på mindre än tio sekunder, leder dem till den punkt du vill och 
samtidigt får dem att skratta. David är civilekonomen som blev en av landets mest populära 
ståuppkomiker. han är dessutom programledare, skådespelare och författare. vi känner igen 
honom från Tv-program som Parlamentet, Kvarteret skatan, Morgonsoffan och Roast på Berns. 
Nu är han aktuell med sin show elefanten  i rummet. han har sommarpratat i radion och är även 
en lysande föreläsare i ämnet kommunikation. Batra är en mästare på att fånga absurditeter i 
vardagen. Man tror han är snäll! Men han är grym!

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

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!

hon har flera gånger blivit vald till sveriges roligaste kvinna! ann är även sveriges absolut 
roligaste konferencier och flera av våra deltagare gav henne betyget 6 av 5 möjliga! Med sin 
timing och sitt obetalbara kroppsspråk i hundraprocentig symbios är ann ett komiskt geni. 
vem har inte suttit och klurat på snillrika idéer om att ge igen på chefen eller exet? eller på 
grannen eller svärmor? Det har ann! ge igen! hennes hämndbegär överglänser allt! galen men 
oemotståndlig kommer hon i dag presentera våra föreläsare. Men håll i hatten! här går vågorna 
höga! hennes träffsäkra kommentarer slår knock-out på oss från första stund!

ann westin KoNFERENcIER och STANd-uP

VåGA FöRVERKLIGA dINA dRöMMAR! 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? lyssna till en mycket 
motiverande och inspirerande föreläsning om hur vi gör våra arbetsplatser både roligare och 
effektivare. Det är inte förvånande att ami toppade listan som sveriges mest bokade föreläsare 
förra året. en mycket givande föreläsning för hela arbetsgruppen!

aMi heMviken ARbETSGLÄdjE och MEdARbETARSKAP



anMälan Kan göras portofritt på denna svarstalong, per telefon 08-663 06 80, 
fax 08-663 06 98 eller per mail; bokningar@ekvilibrium.se
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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

pris: 2.695 sek exkl. moms – i priset ingår lättlunch, för- och eftermiddagskaffe med dopp, DJ, happenings, utlottning av 
fina priser, loungeband m m.
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  Personligt ledarskap
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  Kommunikation & bemötande
  Teamwork & medarbetarskap
  Framgångsfaktorer
  Konsten att fatta bättre beslut

  Peak Performance
  låt ingen trycka ner dig
  Motivation & arbetsglädje
  Njutarbeta
  Tomgång, Framgång, Rundgång
  Mental styrketräning

DaGens äMnen

   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! 

10:00-10:25  
KAFFE

12:05-13:00   
LuNch

09:00-09:10   
VÄLKoMMEN – ANN wESTIN

14:40-15:05
KAFFE 

13:45-13:55  
uTLoTTNING

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

15:55-16:00   
AVSLuTNING – ANN wESTIN

10:25-11:15  
RobERT GuSTAFSSoN

11:15-12:05  
ARI RIAbAcKE

13:55-14:40
AMI hEMVIKEN

09:10-10:00   
oLoF RöhLANdER

13:00-13:45
ALExANdRA PAScALIdou

15:05-15:55
dAVId bATRA


