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

ÅRETS

talare

2017

Måns möller

Hur får man ihop liveT när allt rasar

ami hemviken

arbetsglädje och medarbetarskap
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jonas gardell

konferencier och sång
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NY

FÖRELÄSNING
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11/5 VISBY
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att hantera besvärliga personer

09:00-16:00

jörgen oom
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PROGRAM

2 995 SEK

11/5
VISBY

EXKL. MOMS PER PERSON
I priset ingår lättare lunch,
kaffe, loungeband,
DJ, happenings,
utlottning mm.

09:00-09:10

sarah dawn finer



Konferencier och sång

SÅNGERSKA, SKÅDESPELARE & PROGRAMLEDARE

Sarah Dawn Finer är en av Sveriges främsta artister. En allkonstnär med stor röst, vars musik och framträdanden
ofta berör på djupet. Hennes spontana och positiva attityd till musiken och livet har fått svenskarna att ta henne
till sina hjärtan. Hennes sångframträdande och karaktär Lynda Woodruff gjorde stor succé för över 200 miljoner
tittare i Eurovision Song Contest när Sverige arrangerade tävlingen. Vi är mycket stolta att få presentera denna
multibegåvning som konferencier på årets upplaga av Stora Inspirationsdagen.

09:10-10:00

Pär ”hudik” Johansson



Se möjligheterna - allt är möjligt!

TEATERPRODUCENT, VERKSAMHETSLEDARE, ENTREPRENÖR & MANUSFÖRFATTARE

ÅRETS

talare

Hederspris
2017

Med rätt näring kan alla individer fås att blomstra. Pär Johansson bildade Glada Hudikteatern, en teatergrupp av normal- och 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 succémusikaler och spelat in flera långfilmer. Hur har de
burit sig åt? Det här är en föreläsning som tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och
ger dem en chans att utvecklas.

10:00-10:25

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

Kaffe & te

MARIE-LOUISE

10:25-11:15

ami hemviken
ÅRETS

talare

2017



arbetsglädje och medarbetarskap

BETEENDEVETARE, COACH & FÖRFATTARE

Kul på jobbet – hur och varför? Forskning visar att du presterar bättre på jobbet om du är glad och känner
engagemang. Ami ger dig nycklarna, verktygen och tipsen för att du ska kunna omsätta detta i praktisk
handling, eftersom det aldrig är tanken som räknas. Hur skapar vi ett bra och aktivt medarbetarskap?
Hon har toppat listan som Sveriges mest bokade föreläsare och vann även den prestigefyllda titeln
Årets talare 2017. En inspirerande föreläsning för hela arbetsgruppen!

11:15-12:00

Elaine Eksvärd



retorik – Konsten att hantera besvärliga personer

FÖRFATTARE & RETORIKEXPERT

NY

FÖRELÄSNING

På mångas begäran är Elaine nu tillbaka med en ny föreläsning. Den syftar till att göra er bättre på att hantera
konflikter, öka er förståelse för andra människor och ge massor med verktyg, aha-upplevelser och tankeställare.
Hur ska ni hantera översitteri, avundsjuka och andra besvärliga beteenden? Hur säger vi besvärliga saker
snyggt? Hur påverkar din personlighetstyp ditt sätt att kommunicera, reagera och argumentera?

12:00-12:50

Lunch
12:50-13:40

måns möller



Hur får man ihop livet när allt runt omkring rasar?

STÅUPPKOMIKER & TV-PERSONLIGHET

En bejublad föreläsning om humor, stress och konsten att få ihop livet även när det blåser snålt. Hur kan vi
minska stressen när vi drabbas av personliga kriser samtidigt som man förväntas prestera på topp i arbetslivet? Vad gör man när allt ”gått åt helvete”? Måns Möller är en av Sveriges mest framträdande komiker och en
suverän föreläsare. Det här är en vansinnigt rolig föreläsning där du kommer skratta hejdlöst men du kommer
även få massor med handfasta tips och råd om hur du kan få ihop din vardag även när det krisar.

13:40-13:50
”Mycket trevlig och givande dag! Många skratt
och mycket tänkvärt. Nu har jag mycket positiva
saker att diskutera med min grupp — tack!”

Utlottning

JOHAN

13:50-14:40

Jonas gardell



om utanförskap och självförtroende

FÖRFATTARE, ARTIST, KOMIKER & HEDERSDOKTOR

Jonas Gardell - mannen med fler talanger än en schweizisk fällkniv. Ingen kan som Jonas beskriva
känslor med sådan frenesi. Han försvarar de svaga och kämpar för deras mänskliga rättigheter.
Hans triologi Torka inte tårar utan handskar har rosats av pressen. Nu är Jonas aktuell med den
hyllade showen Queen of f*cking everything. Han har utnämnts till Teologie Hedersdoktor vid Lunds
Universitet och Medicine Hedersdoktor vid Linköpings Universitet och nu senast vid Åbo Akademi.
En estradör träder scen med stor skärpa, stollighet och mycket hjärta.

14:40-15:05


Kaffe & te



UTSÅLT PÅ REKORDTID



Under de senaste åren har vi turnerat med våra 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 brukar vara rusning efter biljetterna – boka din plats i tid!

15:05-15:55

Jörgen oom



teamwork och peak performance

FÖRELÄSARE, COACH & LEG.PSYKOLOG

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. Nyckeln
är ett starkt fokus på det personliga ansvaret. Han har stått på internationella scener och fått högsta
betyg av ingen mindre än Bill Clinton. 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.”

15:55-16:00

avslutning med sarah dawn finer
Mer info & biljetter på: storainspirationsdagen.se

TILL KONTORETS

PERSONAL- OCH
UTBILDNINGSANSVARIG

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

11/5 Visby / 12/5 linköping / 13/5 göteborg
14/5 malmö / 18/5 västerås / 19/5 örebro
26/5 umeå / 27/5 luleå / 29/5 Stockholm

VAD du kan FÖRVÄNTA dIG under
stora inspirationsdagen
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.

välkomna till en grym utbildningsshow!

ANMÄLAN: STORA INSPIRATIONSDAGEN – VISBY 11/5 2020

Inspirerande
seminarium!
Dagens ämnen
i visby 11/5
Personligt ledarskap
Medarbetarskap
Konsten att hantera besvärliga personer
Mental styrketräning
Framgångsfaktorer
Allt är möjligt
Arbetsglädje
Teamwork och peakperformance
RMI - Rätt Mental Inställning
Självförtroende och utanförskap
Att hantera kriser

EN GRATIS!
GÅ 11, BETALA
FÖR 10!

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 2 995 SEK exkl. moms. I priset ingår lättare lunch, för- och
eftermiddagskaffe med dopp, loungeband, DJ, happenings, utlottning av fina priser m m.
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KONTAKTPERSON

FÖRETAG

PORTO
BETALT

Svarsförsändelse
Kundnummer 20526790

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ADRESS

TELEFON & E-POST

133 20 SALTSJÖBADEN

Vi vill beställa av- och ombokningskydd. Pris 199 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. 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 © 2020 Ekvilibrium Talarförmedling AB. All rights reserved.
AVS.: 21Grams, Box 43, 121 25 Stockholm. Returadress: Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan / KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden

