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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!

Den här föreläsningen riktar sig till alla er som vill lyfta er till nästa nivå eller vända motvind 
till medvind, utan att bli stressade. vi behöver träna på tankens kraft och lära oss att hantera 
våra känslor om vi vill skapa det liv vi vill leva. har man den rätta inställningen finns det inga 
utmaningar som man inte kan bemästra. här lär du dig att utveckla mental styrka, behålla ett 
inre lugn och få kontroll på livets stressade situationer. Tina berättar utifrån sin rika erfarenhet 
som kartläsare. rallylivet har lärt henne navigera rätt och ofta vara ett steg före. Många beslut 
har varit livsavgörande för Tina. Nu får du en möjlighet att själv skapa din inre karta.

tina tHÖrner Teamwork och framgångsfakTorer

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

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

ny
fÖreläSning

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.

Maria MÖller konferencier och sång

genom denna exklusiva enmansshow visar David 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. 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.

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

i drygt 25 år har Kay föreläst om Att välja glädje och Växa genom möten. Mer än 500 000 
svenskar har hört Kay Pollak föreläsa. Nu kommer en utveckling av dessa föreläsningar som 
belyser hur våra tankar påverkar våra liv och hur vi har möjlighet att styra våra tankar i rätt 
riktning. valet är ditt! här kommer du få konkreta verktyg till att lyfta klimatet på arbetsplatsen 
och förbättra relationerna i arbetsgruppen såväl som där hemma. Det behövs ingen närmare 
presentation – han är en mästare!

kay pollak Ändra dina Tankar - Ändra diTT LiV



belÖna Dina MeDarbetare, bJuD in 
Dina kunDer eller unna Dig SJälv 
ett inSpireranDe SeMinariuM!

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 till   Stora inSpirationSDagen  VÄxjö TeaTer   16/5 2017

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

pris: 2 495 sek exkl. moms – i priset ingår lättlunch, för- och eftermiddagskaffe med dopp, DJ, 
happenings, utlottning av fina priser, loungeband, tilltugg, mingel,  m m.

_________________________________________________________________________  
kontaktperson

_________________________________________________________________________
adress

_________________________________________________________________________
företag

_________________________________________________________________________ 
telefon & e-post

PORTO
BETALT

Svarsförsändelse
Kundnummer 20526790
133 20 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! ....men var hittar ni alla dessa okända underbara 
föreläsare som jag ger högsta betyg??? Stora inspirationsdagen ger 
verkligen skäl för namnet - Stort!
marie-louise

prograM 16/5 väXJÖ

personligt ledarskap
mod, inställning & mål
kommunikation & bemötande
teamwork & medarbetarskap

framgångsfaktorer
teambuilding
peakperformance
mångfald 

motivation & arbetsglädje
initiativtagande & kreativitet
jämlikhet 
mentala superkrafter

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

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

09:00-09:10    
VÄLkommen - maria möLLer

13:45-13:55   
uTLoTTning

09:10-10:00   
kaY poLLak

13:55-14:40  
eLaine eksVÄrd

10:00-10:25    
kaffe

14:40-15:10   
kaffe

10:25-11:15  
roBerT karjeL

15:10-16:00   
daVid BaTra

11:15-12:05   
henrik schYfferT

16:00-16:10   
aVsLuTning – maria möLLer

12:05-13:00   
Lunch

13:00-13:45   
Tina Thörner

en gratiS!
g Å  1 1 ,  B e Ta l a 

F Ö r  1 0 !


