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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!

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, afterwork med vinmingel (alt alkoholfritt), överraskningar m m.

Föreläsningen skapar förståelse och insikt om varje medarbetares ansvar och betydelse. Tillsammans 
bygger vi våra företag och arbetsplatser. Personligt och med smittande livsglädje engagerar lisa med 
mycket skratt och karisma. lisa är ärlig och rak och levererar i ett medryckande tempo med mycket aha-
upplevelser och energi. Medarbetare och grupper får värdefulla tips att använda för att skapa rätt kultur 
och nå resultat. Med tjugo års erfarenhet av ledarskap inom försäljning och kundservice inspirerar lisa 
ekström grupper och människor på ett unikt sätt. hon har fått utmärkelsen “Årets Framgångsstipendium” 
för hennes förändringsarbete på sas och blivit vald till “sveriges hetaste talare” av tidningen chef.

liSa EkStrÖM MEDARBETARSKAP OCH MÄSTARKLASS

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

OlOF rÖhlaNDEr MENTAL STYRKETRÄNING OCH NjuTARBETNING

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.

chriStEr OlSSON TEAMWORK OCH ARBETSGLÄDjE

Petra Mede är en svensk komiker, skådespelare och författare. hon är en lysande programledare 
och därtill estradör. i dag kommer hon lotsa oss genom föreläsningarnas klokskap och 
humoristiska skär. vi har bland annat imponerats av henne i Morgonsoffan, i Parlamentet och 
inte minst som programledare i eurovision song contest. Dråplig, kvicktänkt och underhållande. 
Petra har också lett ett antal stora Tv-galor genom åren som Melodifestivalen, QX-galan, 
Kristallen och världens Barn samt varit årets Julvärd i svT. som skådespelare kan vi bland annat 
se Petra i den prisade barn- och ungdomsserien Familjen Rysberg och som en av huvudrollerna i 
den hyllade dramaserien Bonusfamiljen på svT.

pEtra MEDE DAGENS KONfERENCIER
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pErSONliG UtvEckliNG

& laGkäNSla

www.storainspirationsdagen.se
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe med dopp, en lättare lunch, DJ, deltagande i utlottning av fina priser, loungeband, afterwork med vinmingel (alt alkoholfritt), överraskningar m m.

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

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!

Det är när du vågar ta dig utanför din komfortzon som det börjar hända saker. 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.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 LIVET BöRjAR uTANföR DIN KOMfORTzON

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



aNMälaN  //  stora inspirationsdagen  NÖJEStEatErN 20/11 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 3.195 sek exkl. moms. i priset ingår lättlunch, för- och eftermiddagskaffe 
med dopp, loungeband, DJ, happenings, utlottning av fina priser, aW med bubbel, mingel 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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BElöNA DINA mEDARBETARE, BJuD IN DINA  

KuNDER EllER uNNA DIG SJälV ETT 

iNSpirEraNDE SEMiNariUM!

prOGraM  //  20/11 MalMÖ
  Personligt ledarskap
  Mod, inställning & mål
  Kommunikation & bemötande
  Medarbetarskap och Mästarklass
  Framgångsfaktorer
  Tomgång, Framgång, Rundgång

  Peak Performance
  Ändra dina tankar - ändra dit liv 
  Motivation & arbetsglädje
  initiativtagande & kreativitet
  lämna komfortzonen 
  Njutarbeta - ett sätt att få mer g jort

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  6 ,  B e Ta l a 

F Ö R  5 !

09:00-09:10   
PETRA MEDE

12:35-13:20
ALExANDRA PASCALIDOu

09:10-09:55   
KAY POLLAK

13:30-14:15
DAVID BATRA

09:55-10:15  
KAffE

10:15-11:00
OLOf RöHLANDER

11:00-11:45
LISA EKSTRöM

11:45-12:35 
LuNCH

14:15-14:40
KAffE 

14:40-15:25
CHRISTER OLSSON

15:25-16:15 
ROBERT GuSTAfSSON

16:15-17:00   
AVSLuTNING OCH AfTER WORK

13:20-13:30  
uTLOTTNING

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


