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PÄR ”HUDIK” JOHANSSON

Se möjligheterna - allt är möjligt

MARTINA HAAG

Balans i livet - om mod och att våga

ROBERT KARJEL

Lagkänsla under svåra förhållanden

SARAH DAWN FINER

ROBERT GUSTAFSSON

Tomgång, Framgång, Rundgång

Konferencier och sång

ÅRETS

PAOLO ROBERTO

TALARE
2017

Fighting spirit

AMI HEMVIKEN

Arbetsglädje och medarbetarskap

www.storainspirationsdagen.se
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PER SANDSTRÖM

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 den 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

KONFERENCIER OCH SÅNG

Sarah Dawn Finer är en av Sveriges främsta artister. En allkonstnär vars musik och framträdanden
ofta berör på djupet. Hon har en gudabenådad röst och personlighet som får luften att vibrera
av känslor. Hennes spontana och positiva attityd till musiken och livet har fått svenskarna att ta
henne till sina hjärtan. Sarah är varm, rolig och älskar utmaningar. Hon har 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 arrangerade tävlingen.
Hon är även myket uppskattad som programledare för Så ska det låta. Vi är mycket stolta att få
presentera denna multibegåvning som konferencier på årets upplaga av Stora Inspirationsdagen.

ROBERT KARJEL

ÅRETS

TALA& 2R016E
2013

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 unik 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 och 2016 fick han den prestigefulla utmärkelsen Årets Talare och är en mästare på att
översätta egna erfarenheter och göra dem applicerbara i lyssnarnas egna arbetssituationer.

MARTINA HAAG

BALANS I LIVET – OM MOD OCH ATT VÅGA KASTA SIG UT

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 roman Det är något som inte stämmer blev
framröstad till Årets bok. Lyssna på en ovanligt karismatisk kvinna som med humor inspirerar er
till att kanske bli lite modigare och våga ta fler risker.

PÄR ”HUDIK” JOHANSSON

SE MÖJLIGHETERNA - ALLT ÄR MÖJLIGT!

I huvudet på en normalstörd - att bli sedd, behövd och tagen i anspråk. Med rätt näring kan alla
individer fås att blomstra. Pär Johansson bildade Glada Hudikteatern, en teatergrupp av normaloch utvecklingsstörda. Starten var trög för Glada Hudiks föreställning Elvis och bara 70 biljetter
såldes till premiären. Besvikelsen vändes till succé och nu har de sålt över 100.000 biljetter. De
har framträtt på Broadway i New York, satt upp succémusikalen Trollkarlen från Oz och spelat in
kritikerrosade långfilmen Hur många lingon finns det i världen? Hur har han burit sig åt? Hur har
hans ledarskap sett ut? Kort och gott – hur lyckades han? Det här är en föreläsning som tänjer
på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en chans att utvecklas. Han är
flerfaldigt belönad både som ledare och talare. Som tack för detta fick han 2017 mottaga
Årets talare - Hederspriset.
MER INFO OM FÖREL ÄSARNA OCH VAD DE PRATAR OM

I priset ingår för- och eftermiddagskaffe med dopp, en lättare lunch, DJ, mingel, tilltugg, deltagande i utlottning av fina priser, loungeband, överr

raskningar m m.

MOTIVATION
PERSONLIG UTVECKLING
& LAGKÄNSLA
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe med dopp, en lättare lunch,
deltagande i utlottning av fina priser, överraskningar m m.

PREMIÄR !

ROBERT GUSTAFSSON

TOMGÅNG, FRAMGÅNG, RUNDGÅNG

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. 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!

AMI HEMVIKEN

MEDARBETARSKAP OCH ARBETSGLÄDJE

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 vann även den
prestigefyllda titeln Årets talare 2017. En inspirerande föreläsning för hela arbetsgruppen!

PAOLO ROBERTO

LÅT ALDRIG RÄDSLAN BLI STÖRRE ÄN NYFIKENHETEN

Anta utmaningarna och gör något bra av dem för nu är det din stund på jorden! Morgonen efter
att han lagt handskarna på hyllan startade 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 att vara värsting till att
bli svensk och nordisk mästare i taekwondo, är en av fem svenska män som har boxats om en VMtitel , är superentreprenör inom restaurangbranchen, har ett eget matvarumärke och är idag en av
Sveriges mest sålda kokboksförfattare.

www.storainspirationsdagen.se

”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 // 27/5 ÖREBRO
09:00-09:10
VÄLKOMMEN - SARAH DAWN FINER

12:50-13:40
ROBERT KARJEL

09:10-10:00
PAOLO ROBERTO

13:40-13:50
UTLOTTNING

13:50-14:40
AMI HEMVIKEN

10:25-11:15
ROBERT GUSTAFSSON

14:40-15:05
KAFFE

11:15-12:00
MARTINA HAAG

15:05-15:55

12:00-12:50
LUNCH

15:55-16:00
AVSLUTNING - SARAH DAWN FINER

 Personligt ledarskap

 Kommunikation

 Mod och balans i livet

 Sätta mål och nå dem

 Tomgång, Framgång, Rundgång

 Konsten att motivera sig själv

 Arbetsglädje och medarbetarskap

 Ingenting är omöjligt

 Framgångsfaktorer

 Fighting spirit

 Om att ta motgångar och vända
dem till något positivt

 Lagkänsla och ledarskap under
svåra förhållanden



PÄR ”HUDIK” JOHANSSON



UTSÅLT PÅ REKORDTID



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. Senaste åren har det blivit utsålt snabbt på våra
personaldagar och många har blivit utan biljett– vi räknar med
samma rusning nu när vi kommer till Örebro!
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

10:00-10:25
KAFFE

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 HJALMAR BERGMAN TEATERN 27/5 2019

EN GRATIS!

G Å 1 1 , B E TA L A
FÖR 10!

PORTO
BETALT

PRIS: 2.995 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

Vi vill beställa av- och ombokningskydd. Pris 249 kr pp exkl.moms. Blir du, en kollega eller någon nära anhörig akut sjuk kan du avboka eventet och få pengarna tillbaka.

Det som krävs för att avboka seminariet är ett giltigt läkarintyg. Vid förhinder kan du kostnadsfritt boka om eventet fram till 4 veckor före eventdatumet. Du kan även kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega.
För fullständiga avbokningsregler vänligen se www.talarformedlingen.se.

Bekräftelse och faktura skickas per post. Är seminariet fullbokat meddelar vi er omgående.
Ekvilibrium förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser ändra i programmet. Copyright © 2019 Ekvilibrium talarförmedling AB. All rights reserved.
AVS.: 21Grams, Box 43, 121 25 Stockholm. Returadress: Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan / KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden

Svarsförsändelse
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