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Årets stora personaldag!
Om drivkraft, teamwork & arbetsglädje –– en utbildningsshow för hela arbetsgruppen

morgan Alling

konsten att hantera besvärliga typer

Nisse simonson

allt du behöver veta om hjärnan

babben larsson

bygga vinnande lag

Konferencier

robert gustafsson

smällar man får ta

Janne andersson

AVslöjas inom Kort

tomgång, Framgång, Rundgång

lisa ”kamoja” ekström

arbetsglädje och medarbetarskap

17/5 STOCKHOLM

09-00-16:15

Christer olsson

Teamwork och peakperformance

oscarsteatern

PROGRAM

3 495 SEK

17/5
STOCKHOLM

EXKL. MOMS PER PERSON
I priset ingår lättlunch,
kaffe, loungeband, DJ,
happenings, utlottning
AW m vinmingel mm.

09:00-09:10

Avslöjas inom kort



konferencier

SÅNGERSKA & KOMIKER

Inom kort kommer vi avslöja vem som blir dagens konferencier! Men så här mycket kan vi
säga redan nu: Hon är en av våra mest folkkära skådespelare och TV-personligheter. Hennes
träffsäkra kommentarer slår knock-out på oss från första stund!

09:10-09:55

morgan alling



konsten att hantera besvärliga typer

SKÅDESPELARE, REGISSÖR & FÖRFATTARE

Hur hanterar vi besvärliga människor och konflikter? Med humor och värme blandas den senaste
forskningen inom beteendevetenskap med Morgans personliga klokskap om hur man på ett
handfast sätt kan få en bättre arbetsmiljö och högre livskvalitet. Med en otrolig energi och karisma
levererar Morgan skarpa insikter och förlösande aha-upplevelser och konkreta råd från scen!

09:55-10:15

Kaffe & te

”Bästa personaldagen vi varit på – allt var bara outstanding.
Föreläsarna, maten, logistiken – Wow! Stora Inspirationsdagen
ger verkligen skäl för namnet – Stort!”

MARIE-LOUISE

10:15-11:00

robert gustafsson



tomgång, framgång, rundgång

SKÅDESPELARE & KOMIKER

Vi är stolta att kunna presentera Robert Gustafsson med succéföreläsningen Tomgång, Framgång,
Rundgång. En mycket rolig föreläsning av världens roligaste man. Dessutom är den inspirerande,
tankeväckande och till viss del utmanar den sin publik att fundera på sin egen tillvaro. 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! Roligare än så här blir det inte!

11:00-11:45

lisa ”kamoja” Ekström



arbbetsglädje och medarbetarskap

FÖRSÄLJNINGSCHEF & KUNDSERVICEGURU

Föreläsningen skapar förståelse och insikt om varje medarbetares ansvar och betydelse. Tillsammans
bygger vi våra företag och arbetsplatser. 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 bla blivit vald till
”Sveriges hetaste talare” av tidningen Chef.

11:45-12:35

Lunch

12:35-13:20

Janne andersson



i huvudet på janne – bygg vinnande lag

FÖRBUNDSKAPTEN SVENSKA HERRLANDSLAGET I FOTBOLL

Han har gjort braksuccé med landslaget. Men vad är hans hemligheter? Ett bra lag kännetecknas
av att helheten blir så mycket större än delarna. Janne delar med sig av sina tips hur vi bygger
riktigt bra team och sina fyra stöttepelare i sin ledarfilosofi. Tydlighet, delaktighet, prestigelöshet
och utvärdering. Här kommer en spännande känslomänniska med mycket tydligt ledarskap.

13:20-13:30

”Mycket trevlig och givande dag! Många skratt
och mycket tänkvärt. Nu har jag mycket positiva
saker att diskutera med min grupp — tack!”

Utlottning

JOHAN

13:30-14:15

nisse simonson



allt du behöver veta om hjärnan

ÖVERLÄKARE , HJÄRNKIRURG & FÖRFATTARE

Den här gången berättar Nisse Simonson om de senaste rönen inom hjärnforskning. Det har gjorts
enorma upptäckter det senaste årtiondet. 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.

14:15-14:40



Kaffe & te



UTSÅLT PÅ REKORDTID



Under de senaste åren har vi turnerat med Inspirationsdagar runt
om i hela landet med utsålda hus på alla orter. Vi har blivit rosade
med stående ovationer, skrattsalvor och jubel som aldrig ville ta slut.
Det är alltid rusning efter biljetterna – boka din plats i tid!

14:40-15:25

babben larsson



Hantera stress och oro

KOMIKER & TV-PERSONLIGHET

Babben har i många år ansetts som Sveriges roligaste kvinna. Hon pratar om vikten av att sätta upp
mål – inte bara i jobbet, utan även för sin egen del. “Att balansera de olika delarna i livet så bygget
inte tippar över, skilja på självförtroende och självkänsla och att lära sig mer om i vilka olika former
stress och oro visar sina fula trynen”. Det kommer bli prov på en lysande komik med insiktsfulla råd
om stress och oro.

15:25-16:15

Christer Olsson



Vart är ni på väg och vill ni dit?

INGENJÖR, EKONOM, BETEENDEVETARE, FÖRFATTARE & COACH

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 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.

16:15-17:00

avslutning: after work & mingel

Summera dagen tillsammans med dina kollegor och kunder. Under de vackra kristallkronorna i den
anrika Guldfoajén serveras bubbel till jazziga toner från vårt husband Avenue.

Mer info & biljetter på: storainspirationsdagen.se

TILL KONTORETS

PERSONAL- OCH
UTBILDNINGSANSVARIG

Belöna dina medarbetare,
bjud in dina kunder eller
unna dig själv ett

13/5 Visby / 14/5 Linköping / 15/5 Växjö / 17/5 Stockholm
20/5 västerås / 21/5 malmö / 22/5 Luleå
23/5 Umeå / 24/5 Göteborg / 27/5 Örebro

Inspirerande
seminarium!

VAD du kan FÖRVÄNTA dIG under
stora inspirationsdagen

Dagens ämnen
i stockholm 17/5

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.

Personligt ledarskap
Konsten att hantera besvärliga typer
Kommunikation och bemötande
Mental styrketräning
Framgångsfaktorer
Om stress och oro
Arbetsglädje och medarbetarskap
Att bygga vinnande lag
Tomgång, Framgång, Rundgång
Allt du behöver veta om hjärnan
Teamwork och peakperformance

välkomna till en grym utbildningsshow!

ANMÄLAN: STORA INSPIRATIONSDAGEN – STOCKHOLM 17/5 2019

EN GRATIS!
GÅ 6, BETALA
FÖR 5!

Anmälan kan göras portofritt på denna svarstalong, www.storainspirationsdagen.se,
per telefon 08-663 06 80, fax 08-663 06 98 eller per mail; bokningar@ekvilibrium.se
Jag vill beställa _____________ st platser till styckpriset 3 495 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.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

KONTAKT

FÖRETAG

PORTO
BETALT

Svarsförsändelse
Kundnummer 20526790

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ADRESS

TEELFON & E-POST

133 20 SALTSJÖBADEN

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. Ett giltigt läkarintyg krävs för att avboka seminariet är. 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.storainspirationsdagen.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 © 2018 Ekvilibrium talarförmedling AB. All rights reserved.
AVS.: 21Grams, Box 43, 121 25 Stockholm. Returadress: Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan / KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden

