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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!

renaTa chLuMsKa SÄTTA MÅL OCH HANTERA FÖRÄNDRINGAR

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

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

Babben är en artist med bredaste tänkbara kompetens och har i många år ansetts som Sveriges 
roligaste kvinna. här föreläser honom varför det ibland känns så dåligt fast vi har det så bra.
visst är vi moderna, uppdaterade och superflexibla, men vi släpar också på bagage som vi ärvt eller 
började packa redan under uppväxten. Dags att titta på drivkrafter, egenskaper och programmeringar 
som ställer till det för oss på ett omedvetet plan! ur innehållet: Kan man bränna ut sig på vad som 
helst? hur ser ett negativt tankehjul ut och hur kan jag vända det? hur sållar man bort sånt som är 
oviktigt och tar energi? Föreläsningen innehåller mycket skratt, men också tillfällen att diskutera och 
reflektera. Ta den här chansen att lära känna dig själv och din omgivning lite bättre!

BaBBen Larsson SMÄLLAR MAN FÅR TA

JÖrgen ooM pEAk pERFORMANCE OCH FRAMGÅNGSFAkTORER

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.

rätt Mental inställning – ett måste för framgång! utrustad med humor och pedagogik i 
världsklass lyckas Jörgen – som ingen annan – engagera människor till ökad motivation och 
arbetsglädje. han har stått på internationella scener och fått högsta betyg av ingen mindre än 
Bill clinton. För att gruppen skall vara välfungerande så börjar man med ett starkt fokus på det 
personliga ansvaret - if it´s to be, it´s up to me!
Sören gyll, företagsledare, om Jörgen: “han har intressanta tankar att tillföra vad gäller att 
stärka motivation och skapa högpresterande team. Fyndigt enkelt och med glimten i ögat ger 
han både chefer och medarbetare tankeställare som är nyttiga för de flesta företag.”
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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

i drygt 25 år har Kay föreläst om Att välja glädje och Växa genom möten. Mer än 500 000 
svenskar har hört Kay Pollak föreläsa. Nu kommer en utveckling av dessa föreläsningar som 
belyser hur våra tankar påverkar våra liv och hur vi har möjlighet att styra våra tankar i rätt 
riktning. valet är ditt! här kommer du få konkreta verktyg till att lyfta klimatet på arbetsplatsen 
och förbättra relationerna i arbetsgruppen såväl som där hemma. Det behövs ingen närmare 
presentation – han är en mästare!

KaY poLLaK ÄNDRA DINA TANkAR - ÄNDRA DITT LIV

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, 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

Med en sjusärdeles positiv energi tar sig carin an nya utmaningar med ett leende. vi lärde 
känna henne när hon var med som en av de professionella dansarna i Tv4:s succéprogram 
let´s dance. vi har sett henne som hallåa på Tv4, programledare för Förkväll, adam live och 
Kändishoppet på Tv3. hon har en podcast i expressen, sitter i Tv4:s helgpanel, har en blogg i 
Mama och är programledare i radio. Nu kommer hon förgylla vår dag med mycket energi och 
en hel del dans.

carIn Da sILva kONFERENCIER



Till kontorets
Personal- och utbildningsansvarig

Låt gärna programmet cirkulera på arbetsplatsen

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  LOuIS DE GEER 17/11 2017

Bekräftelse och faktura skickas per post. Är seminariet fullbokat meddelar vi er omgående.

pris: 2.695 sek exkl. moms – i priset ingår lättlunch, för- och eftermiddagskaffe med dopp, loungeband 
DJ, happenings, utlottning av fina priser, mingel,  m m.

_________________________________________________________________________  
kontaktperson

_________________________________________________________________________
adress

_________________________________________________________________________
företag

_________________________________________________________________________ 
telefon & e-post

PORTO
BETALT

Svarsförsändelse
Kundnummer 20526790
133 20 SALTSJÖBADEN

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 © 2017 Ekvilibrium talarförmedling AB. All rights reserved. AVS.: 21Grams, Box 43, 121 25 Stockholm.  Returadress:  
Ekvilibrium Talarförmedling AB Seglarvillan / KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden

BELÖNA DINA mEDARBETARE, BJuD IN DINA KuNDER ELLER uNNA DIG SJäLV ETT 

InspIreranDe seMInarIuM!

prograM  //  30/11 uppsaLa
  Personligt ledarskap
  Mod, inställning & mål
  Kommunikation & bemötande
  Den mänskliga faktorn
  Framgångsfaktorer
  Teambuilding

  Peak Performance
  arbeta mindre - få mer g jort
  Motivation & arbetsglädje
  initiativtagande & kreativitet
  Ändra dina tankar - ändra ditt liv
  hantera stress och oro

Dagens äMnen

   uTsÅLT pÅ reKorDTID   

under våren har vi varit runt med inspirationsdagar i ett flertal 
svenska städer. det var utsålda hus. 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 när vi kommer till norrköping! 

Boka din plats i tid! 

09:00-09:10   
VÄLkOMMEN – CARIN DA SILVA

13:00-13:50   
FREDRIk LINDSTRÖM

09:10-10:00   
kAY pOLLAk

14:00-14:50
bAbbEN LARSSON

10:00-10:25
kAFFE

10:25-11:15 
RENATA CHLuMSkA

11:15-12:05 
jÖRGEN OOM

12:05-13:00   
LuNCH

14:50-15:15
kAFFE 

15:15-16:05
kLAS HALLbERG

13:50-14:00  
uTLOTTNING

ps. 
Du har väl hört att Bruce Dickinson från iron maiden mfl. 
föreläser på chef - och ledarskapsdagen den 23 nov i Stockholm?
      ds. 

16:05-16:10   
AVSLuTNING – CARIN DA SILVA

en graTIs!
g å  1 1 ,  B e Ta l a 

F Ö r  1 0 !


