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

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
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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

alla ska känna arbetsglädje, ansvar och delaktighet - varje dag!  Medarbetarna är oftast 
ett företags viktigaste konkurrensmedel. Mår inte medarbetarna bra så mår inte företaget 
bra. Den här föreläsningen är för alla team, arbetslag, företag och arbetsgrupper som vill ha 
verksamhetens mål i fokus, skapa arbetsglädje och energi. vi lyfts, inspireras och får konkreta 
verktyg för ett bättre medarbetarskap på arbetsplatsen. vem vill jag vara på min arbetsplats? Tar 
jag själv ansvar för det? hur kan vi träna oss till ett positivt förhållningssätt till det vi möter och 
vilka är fördelarna? christina har fått den prestigefyllda utmärkelsen Sveriges bästa kvinnliga 
föreläsare både 2014 och 2015. hennes kunder har under fjolåret gett henne betyget 4,94 av 
5,00.  Möt Sveriges i särklass hetaste föreläsare.

CHRISTINA STIellI MEdARBETARSkAP och ARBETSGLÄdjE 

TAlARe
ÅRETs  kvinnliga 

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 LAGkÄNSLA



www.storainspirationsdagen.se
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe med dopp, en lättare lunch, DJ,  mingel, tilltugg, deltagande i utlottning av fina priser, 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. aktuell med bl a efterföljaren 
till succéfilmen hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann samt långfilmen Morran 
och Tobias. Denna föreläsning är humoristisk, inspirerande, entusiasmerande och till viss del 
utmanar den sin publik att fundera på sin egen tillvaro.

ROBeRT GUSTAFSSON ToMGÅNG, fRAMGÅNG, RUNdGÅNG
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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

MEdARBETARSkAP och ARBETSGLÄdjE 

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.

ReNATA CHlUMSKA SÄTTA MÅL och hANTERA fÖRÄNdRiNGAR

de senaste rönen inom modern hjärnforskning. Det har g jorts enorma upptäckter det senaste 
årtiondet. Den gamla synen på hjärnan som statisk och hierarkisk gäller inte längre. Man har 
kommit fram till att hjärnan är formbar. Det ger den nästan svindlande insikten om att: allt 
du gör påverkas av din hjärnas uppbyggnad MeN allt du gör påverkar även hur din hjärna 
formas och fungerar. ämnet är högaktuellt och tangerar all modern personlig utveckling. 
har du hört Nisse tidigare kan du se fram emot en formidabel fortsättning på hans tidigare 
föreläsning. har du inte hört honom så missa inte denna undebara läkare med hjärnan som 
passion. Föreläsningen hade premiär på Stora inspirationsdagen i höstas och möttes av stående 
ovationer.

NISSe SIMONSON diNA TANkAR PÅVERkAR diN hjÄRNAS UPPByGNAd

NY
FÖReläSNING



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  ÖREBRo koNSERThUS   22/5 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, loungeband 
DJ, happenings, utlottning av fina priser, tilltugg, mingel,  m m.

_________________________________________________________________________  
kontaktperson

_________________________________________________________________________
adress

_________________________________________________________________________
företag

_________________________________________________________________________ 
telefon & e-post

PORTO
BETALT

Svarsförsändelse
Kundnummer 20526790
133 20 SALTSJÖBADEN

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. 
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 22/5 ÖReBRO

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

framgångsfaktorer
teambuilding
peakperformance
tankens kraft

motivation & arbetsglädje
initiativtagande & kreativitet
senaste rönen om hjärnan

dAGeNS äMNeN

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, umeå, Sundsvall, gävle 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   
RENATA chLUMSkA

13:55-14:40  
hENRik SchyffERT

10:00-10:25   
kAffE

14:40-15:10   
kAffE

10:25-11:25  
RoBERT GUSTAfSSoN

15:10-16:00   
chRiSTER oLSSoN

11:25-12:10  
chRiSTiNA STiELLi

16:00-16:10   
AVSLUTNiNG – MARiA MÖLLER

12:10-13:00   
LUNch

13:00-13:45   
NiSSE SiMoNSSoN

eN GRATIS!
g å  1 1 ,  B e Ta l a 

F Ö R  1 0 !


