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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!

MARK LEVENGOOD

MOD OCH MÅL I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Författare, programledare och livsnjutare. Våga anta utmaningar och våga sätt upp mål för framtiden - men var inte rädd att ändra på dem! Aldrig tidigare har världen förändrats lika fort som
den gör nu. Vår samtid bjuder på stora utmaningar men också enorma chanser. Slutligen är det
vår inställning och vårt mod som kommer att avgöra om vi dansar i baktakt med tillvaron eller om
vi seglar glatt på förändringens vindar. Med hjärna och hjärta vecklar Mark ut sitt universum för
publiken.

RENATA CHLUMSKA

SÄTTA MÅL OCH NÅ DEM!

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 att spelplanen kan ändras.
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.

ROBERT KARJEL

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

CHRISTINA STIELLI

ÅRETS KVINNLIGA

TALARE

MEDARBETARSKAP OCH ARBETSGLÄDJE

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.

MER INFO OM FÖREL ÄSARNA OCH VAD DE PRATAR OM

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

ROBERT GUSTAFSSON

PREMIÄR !
SJUKT ROLIG
FÖRELÄSNING

TOMGÅNG, FRAMGÅNG, RUNDGÅNG

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 tycker om Roberts humor kommer ligga dubbelvikta under föreläsningen
- roligare än så här blir det inte!

KLAS HALLBERG

ARBETA MINDRE – FÅ MER GJORT

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!

MARIA MÖLLER

KONFERENCIER OCH SÅNG

Maria Möller är en fantastisk artist, en fin mix av sångerska och komiker med många ovanliga
och nya grepp. Hon scendebuterade för drygt trettio år sedan. Maria har g jort många
kritikerrosade shower i eget namn och medverkat i otaliga scenföreställningar runt om i
landet. Som imitatör slog hon igenom för den breda publiken i Allsång på Skansen. Ni kommer
att bli hänförda av denna strålande superstar! Det är med stor glädje vi välkomnar denna
mångfacetterade och multibegåvade konferencier till Stora Inspirationsdagen.

www.storainspirationsdagen.se

Till kontorets
PERSONAL- OCH UTBILDNINGSANSVARIG
Låt gärna programmet cirkulera på arbetsplatsen

”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 // 3/12 KONSERT & KONGRESS
09:00-09:10
MARIA MÖLLER

13:00-13:50
ROBERT GUSTAFSSON

09:10-10:00
RENATA CHLUMSKA

13:50-14:00
UTLOTTNING

10:00-10:25
KAFFE

14:00-14:50
CHRISTINA STIELLI

10:25-11:15
ROBERT KARJEL

14:50-15:10
KAFFE

11:15-12:05
MARK LEVENGOOD

15:10-16:00
KLAS HALLBERG

12:05-13:00
LUNCH

16:00-16:05
AVSLUTNING

ANMÄLAN

JOHAN

DAGENS ÄMNEN
 Personligt ledarskap

 Peak Performance

 Arbeta mindre - få mer g jort

 Laganda under svåra förhållanden

 Mod och mål i en föränderlig värld

 Motivation & arbetsglädje

 Teamwork & medarbetarskap

 Sätta mål och nå dem

 Framgångsfaktorer

 Tomgång, Framgång, Rundgång

 Kommunikation och bemötande

 Våga samarbeta





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. Stora Inspirationsdagen på Konserthuset i Stockholm
sålde slut 1 700 platser på rekordtid – vi räknar med samma
rusning nu! 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

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

STORA INSPIRATIONSDAGEN UPPSALA KONSERT & KONGRESS 3/12 2018

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 © 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
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