ekvilibrium talarförmedling presenterar

Årets stora personaldag!
– om drivkraft, teamwork & arbetsglädje
EN UTBILDNINGSSHOW FÖR HELA ARBETSGRUPPEN
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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.

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.

CHRISTER OLSSON

TEAMWORK OCH peakperformance

Vart är ni på väg och vill ni dit? Om att få gruppen att gå åt samma håll. Kan alla enkelt svara
på vart ni är på väg och om alla vill dit så har ni kommit långt i ert lagarbete och er utveckling.
Christer arbetar som mentor, coach och strateg inom företagsledningar runt om i Sverige. Han
är fiskarpojken från Öckerö som g jort sunt förnuft till livs- och affärsstrategier. Hans goda råd är
lika användbara för chefer och ledare såväl som övrig personal. Vad han än tar sig an har han alltid
det mänskliga perspektivet i fokus. Christer har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga
samspelet mellan människor på ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke och inte minst till
handling. Lyssna till en föreläsare som lyckas förändra sin publik genom de små tankefrön han sår.

AMI HEMVIKEN

Sveriges

kade

mest Bo

TAL2A016RE

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!

m e r i nf o o m för e l ä s a rn a o c h v a d d e pr 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.

ROBERT GUSTAFSSON

PREMIÄR !
SJUKT ROLIG
föreläsning

TOMGÅNG, FRAMGÅNG, RUNDGÅNG

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!

ROBERT KARJEL

LAGKÄNSLA och ledarskap under tuffa förhållanden

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.

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

Till kontorets
Personal- och utbildningsansvarig
Låt gärna programmet cirkulera på arbetsplatsen

”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 // 28/5 umeå
13:00-13:50
Robert Karjel

09:10-10:00
REnata chlumska

13:50-14:00
UTLOTTNING

10:00-10:25
kaffe

14:00-14:40
sarah dawn finer

10:25-11:15
robert gustafsson

14:40-15:10
kaffe

11:15-12:05
Ami Hemviken

15:10-16:00
Christer olsson

12:05-13:00
lunch

16:00-16:05
AVSLUTNING – MarIA MÖLLER

 Personligt ledarskap

 Lagkänsla

 Sätta mål och hantera förändring

 Ledarskap under extrema förhållanden

 Kommunikation & bemötande

 Motivation & arbetsglädje

 Kliv ur din Comfort zone

 Initiativtagande & kreativitet

 Arbetsglädje och medarbetarskap

 Teamwork och peakperformance

 Tomgång, framgång, rundgång

 Konsten att samarbeta





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. Senaste två åren vi varit i UMEÅ har det blivit utsålt
snabbt och många har blivit utan biljett– 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

09:00-09:10
välkommen – MarIA MÖLLER

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 Umeå 28/5 2018

en gratis!

Gå 1 1 , b e ta l a
för 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
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