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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.

SUccé ! 
NY SJUkT ROLiG 

föreläsning 

SVERiGES
ROLiGASTE

kViNNA 
Livet är som en sten i skon - det skaver om man inte gör något åt den. i dagens föreläsning 
inspirerar ann oss till att ta de där stenarna som skaver och göra något bra av dem. genom 
motgångar och motstånd kan vi finna styrka som leder oss till våra drömmars mål. en vansinnigt 
roligt föreläsning men även mycket vishet och många klokheter. var hittar vi kraften när allt 
suger? ann har 3 gånger(!) valts till årets kvinnliga komiker vid standupgalan. så här löd 
juryns motivering: Med sin timing och obetalbara kroppsspråk i hundraprocentig symbios är hon 
ett komiskt geni som aldrig slutar att utvecklas.  

ANN WESTiN Livet är som en sten i skon - om att hitta styrka i motgång

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 

Lär dig konsten att leva mer och jobba mindre genom att arbeta smartare. alltför länge har 
vi levt med föreställningen att vi måste jobba mera innan vi till sist kan njuta av en välförtjänt 
pension. glöm det. Det finns ingen anledning att vänta. Kärnan i Klas föreläsning handlar om 
att prioritera uppgifterna och göra rätt val. Det är viktigare att göra rätt saker än att göra många 
saker. Prestera bättre, arbeta mindre och paradoxalt nog kommer du få mer g jort! Klas sprudlar 
av energi och är en mycket pedagogisk inspiratör. Det här kan vara det roligaste föredrag du 
kommer att få uppleva och det mest användbara!

kLAS hALLBERG arbeta mindre – få mer gjort

Ta utmaningarna och gör något bra av dem för nu är det din stund på jorden! Morgonen efter 
att han lagt handskarna på hyllan öppnade Paolo sitt första företag och är idag en mångsidig 
entreprenör. han har insett att han inte var hopplös utan bara dålig på att gå i skolan. Det här är 
en inspirerande föreläsning som uppmanar till handling – ska du få något g jort måste du göra det! 
Bli ditt bästa jag – låt inte rädslan förlama dig. Paolo Roberto har gått från ett djupt utanförskap 
till att bli svensk och nordisk mästare i taekwondo, är en av fem svenska män som har boxats om 
en vM-titel och är idag en av sveriges mest sålda kokboksförfattare. 

PAOLO ROBERTO Låt aLdrig rädsLan bLi större än nyfikenheten
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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.

succéföreläsningen Tomgång, Framgång, Rundgång hade premiär på stora inspirationsdagen i 
höstas. Den kan vara det bästa som Robert gustafsson har skrivit. en mycket rolig föreläsning 
som även är full av tänkvärdheter. 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. Nu är han bla aktuell med långfilmsversionen av succén Morran och Tobias samt 
uppföljaren till hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann. 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

SUccé ! 
NY SJUkT ROLiG 

föreläsning 

medarbetarskap och arbetsgLädje 

Marika Carlsson är en av de mest glittrande komikerna i dag. Det går inte att värja sig för detta 
energiknippe som på scenen smittar med sin glädje och entusiasm. vid två tillfällen har hon 
korats till årets kvinnliga ståupp komiker. hon har medverkat i ett flertal humorprogram som 
bla Parlamentet och är även en uppskattad radioprogramledare, föreläsare samt skådespelare. 
galen men oemotståndlig kommer hon presentera våra föreläsare hela dagen. hennes 
träffsäkra kommentarer slår knock-out på oss från första stund!

mARikA cARLSSON konferencier och stand-Up

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. Föreläsningen innehåller nytt material jämfört med vad Lisa föreläste om på 
vår förra inspirationsdag. 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 bemötande

här kommer vi tas med på en hisnande upptäcktsfärd när det gäller att fatta beslut. vad är 
det som styr oss till framgång, lycka eller olycka, rikedom eller fattigdom? varför fattar vi fel 
beslut? genom en stundom provocerande analys kommer han förhoppningsvis höja vår insikt 
och medvetandegrad när det gäller beslutsfattning.  ari, fil dr i risk- och beslutsanalys, har 
på kort tid seglat upp som en av skandinaviens mest anlitade talare och han passar lika bra på 
högsta ledningsnivå som på en kick-off eller ett kundevent. hans bok Beslutspyramiderna blev 
nominerad till årets hR-bok av Personal & Ledarskap och nu är han nominerad till Årets Talare.

ARi RiABAckE förstå de besLUt dU fattar och gör besLUten ännU bättre!



ANmäLAN  //  sTora inspiraTionsdagen  OScARSTEATERN 2/6 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 2 995 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.

Deltagarbekräftelse och fakturaunderlag skickas till er per post. 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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  Personligt ledarskap
  Mod, inställning & mål
  Kommunikation & bemötande
  Teamwork & medarbetarskap
  Framgångsfaktorer
  Tomgång, Framgång, Rundgång

  Peak Performance
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  Motivation & arbetsglädje
  initiativtagande & kreativitet
  Konsten att fatta svåra beslut 
  arbeta mindre - 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 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. 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   
marika carLsson

12:40-13:25  
ann westin

09:10-09:55   
paoLo roberto 

13:35-14:20
ari riabacke

09:55-10:15  
kaffe

10:15-11:05
robert gUstafsson

11:05-11:50 
christina stieLLi

11:50-12:40 
LUnch

14:20-14:45
kaffe 

14:45-15:30 
Lisa ekström

15:30-16:15 
kLas haLLberg

16:15-17:00   
avsLUtning och after work

13:25-13:35  
UtLottning


