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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 

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.

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

Det här är en inspirerande föreläsning som handlar om hur man ska våga tänka i nya banor och 
släppa loss kreativiteten, att verkligen få en organisation att brinna för det de gör. helt enkelt 
att våga visa att man älskar vad man gör. För allt går att kopiera utom den äkta passionen.
så snacka lite mindre, och gör lite mer! lämna det förödande ”inte just nu kulturen”. 
Nyckelorden som den här föreläsningen bygger på är våga, älska, spring.
göran är trendanalytiker, författare och en av sveriges mest eftertraktade föreläsare inom 
framtids- och omvärldsanalys, varumärken och ledarskap. 

gÖran adlén Tänk inTe om... Tänk om!

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!

amI hemvIken arbeTsgläDje och meDarbeTarskap

Detta är en modern retorikföreläsning som lyfter retoriken från talarstolen till din vardag.  Den 
syftar till att göra er bättre på att hantera konflikter, öka er förståelse för andra människor och ge er 
massor med verktyg, aha-upplevelser och tankeställare. elaine lär på ett lättsamt och roligt sätt ut hur ni 
ska kunna hantera översitteri, avundsjuka och andra besvärliga beteenden på ett retoriskt vinnande sätt. 
hur identifierar vi olika härskartekniker och hur bemöter vi dem? hur säger vi besvärliga saker snyggt? 
Konsten att ge och ta feedback. hur påverkar din personlighetstyp ditt sätt att kommunicera, reagera 
och argumentera? elaine är författare och skriver huvudsakligen om retorik. 2016 vann hon det 
prestigefyllda priset Årets talare. idag delar hon med sig av sina bästa råd på stora inspirationsdagen.

elaIne ekSvärd reTorik - konsTen aTT hanTera besvärliga Typer

ÅreTS Talare
2016



moTIvaTIon
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.

Klas hallbergs storhet ligger i att att leverera tänkvärda sanningar förpackade i en stor portion 
humor på ett sätt som ingen annan i sverige kan. Med sin nya föreläsning vill han inte bara få 
oss att leva innan vi dör utan han vill inspirera oss till att ta ansvar och att våga göra skillnad i vår 
vardag. om att prioritera uppgifterna och göra rätt val. helt enkelt att prestera bättre på de 
områden som vi verkligen värdesätter och undvika de som är utan betydelse för oss!  
sitt inte och vänta på att livet ska hända utan se till att det händer! Det här kan  
vara det roligaste föredrag du kommer att få uppleva och det mest användbara.

klaS hallBerg aTT leva innan man Dör - carpe Diem på värmlänDska

Författare, programledare och livsnjutare. våga anta utmaningar och våga sätt upp mål för 
framtiden - men var inte rädd att ändra på dem! aldrig tidigare har världen förändrats lika fort 
som den gör nu. vår samtid bjuder på stora utmaningar men också enorma chanser. slutligen är 
det vår inställning och vårt mod som kommer att avgöra om vi dansar i baktakt med tillvaron eller 
om vi seglar glatt på förändringens vindar. Med hjärna och hjärta vecklar han ut sitt universum för 
publiken.

mark levengood moD och mål i en föränDerlig värlD

ny
FÖreläSnIng

Martina haag delar med sig av små modighetstips som kan vara till hjälp när vi ska lägga dygnets 
livspussel och balansera tiden. Martina är författare, skådespelerska och föreläsare. hennes 
böcker har sålt närmare 1 miljon exemplar och hennes senaste roman Det är något som inte 
stämmer blev framröstad till Årets bok 2016. lyssna på en ovanligt karismatisk kvinna som med 
humor inspirerar er till att kanske bli lite modigare och våga ta fler risker.

marTIna haag balans i liveT – om moD och aTT våga kasTa sig UT

en odyssé genom den svenska folksjälen på jakt efter kreativ kommunikation. Fredrik lindström 
slog igenom som busringare i sr:s hassan. han är komiker, författare, regissör, programledare, 
föreläsare och doktorand i nordiska språk. han är en gränsöverskridare och omöjlig att placera i 
ett fack. Detta är en föreläsning om den mänskliga faktorn och den svenska mentaliteten, fylld av 
igenkänning, vardagsbekännelser, överraskande jämförelser och analyser av det politiskt korrekta. 
Om hämningar, dåligt självförtroende, kreativ kommunikation och uppfinningsrikedom. Det här 
är edutainment när den är som bäst. en vansinnigt rolig föreläsning av Fredrik lindström.

FredrIk lIndSTrÖm Den mänskliga fakTorn



anmälan  //  stora inspirationsdagen  oScarSTeaTern  24/11 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  //  24/11 STockholm
  Personligt ledarskap
  Mod, inställning & mål
  Kommunikation & bemötande
  Motivation och Mästarklass
  Framgångsfaktorer
  Den mänskliga faktorn

  Tänk utanför boxen
  Balans i livet 
  arbetsglädje & Medarbetarskap
  Få rätt saker g jorda 
  Teamwork
  Omvärldsanalys 

dagenS ämnen

   uTSÅlT pÅ rekordTId   

”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
marTina haag

09:10-09:55   
göran aDlén

13:30-14:15
elaine eksTröm

09:55-10:15  
kaffe

10:15-11:00
ami hemviken

11:00-11:45
mark levengooD

11:45-12:35 
lUnch

14:15-14:40
kaffe 

14:40-15:25
freDrik linDsTröm

15:25-16:15 
klas hallberg

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. 

Till kontorets
Personal- och utBildningsansvarig

låt gärna programmet cirkulera på arbetsplatsen


