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ÅRETS STORA PERSONALDAG!
– OM DRIVKRAFT, TEAMWORK & ARBETSGLÄDJE
FÖR HELA ARBETSGRUPPEN

ANN WESTIN

FULLA HUS I
HELA SVERIGE!

19/11

HELSINGBORG

Helsingborgs Konserthus

kl. 09:00-16:00

OLOF RÖHLANDER

Konferencier och stand-up

SUCCÉN
FORTSÄTTER!

Konsten att motivera sig själv

LISA EKSTRÖM

Medarbetarskap och Mästarklass

MARK LEVENGOOD

FREDRIK LINDSTRÖM

NISSE SIMONSON

RENATA CHLUMSKA

Den mänskliga faktorn

Mod och mål i en föränderlig värld

Allt du behöver veta om din hjärna

Sätt mål och motivera dig själv

www.storainspirationsdagen.se
AVENUE

LOUNGEBAND

12/11 JÖNKÖPING
19/11 HELSINGBORG
23/11 STOCKHOLM
28/11 GÄVLE

14/11 KALMAR
15/11 KARLSTAD
20/11 MALMÖ
21/11 GÖTEBORG
26/11 ÖSTERSUND 27/11 SUNDSVALL
3/12 UPPSALA

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!

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

SÄTT MÅL OCH MOTIVERA DIG SJÄLV!

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.

OLOF RÖHLANDER

MENTAL STYRKETRÄNING OCH NJUTARBETNING

Konsten att få saker att hända och samtidigt njuta av livet. Häng med den populäre mentala
tränaren, f.d. elitspelaren i bordtennis och store tänkaren Olof Röhlander. Låt dig inspireras
av hans nya föredrag där han ställer krispiga frågor och ger sin syn på vad som krävs för att gå
från tanke till handling och samtidigt njuta av livet. Företag som vill nå framgång måste hela
tiden ta sin personal till nästa nivå. Olof lär oss komma vidare. Han kan allt om arbetsglädje,
självförtroendeträning, personlig utveckling och medarbetarskap. Han har en enastående
förmåga att få sin publik att gå hem tända och uppeppade på livets alla möjligheter. Nu är han
tillbaka på vår Inspirationsdag för att lära oss hur vi lyckas och finner välbefinnande i vår tillvaro.

ANN WESTIN

KONFERENCIER OCH STAND-UP

Hon har flera gånger blivit vald till Sveriges roligaste kvinna! Ann är även Sveriges absolut
roligaste konferencier och flera av våra deltagare gav henne betyget 6 av 5 möjliga! Med sin
timing och sitt obetalbara kroppsspråk i hundraprocentig symbios är Ann ett komiskt geni.
Vem har inte suttit och klurat på snillrika idéer om att ge igen på chefen eller exet? Eller på
grannen eller svärmor? Det har Ann! Ge igen! Hennes hämndbegär överglänser allt! Galen men
oemotståndlig kommer hon i dag presentera våra föreläsare. Hennes träffsäkra kommentarer
slår knock-out på oss från första stund!

MER INFO OM FÖREL ÄSARNA OCH VAD DE PRATAR OM

I priset ingår för- och eftermiddagskaffe med dopp, en lättare lunch, DJ, mingel

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

FREDRIK LINDSTRÖM

DEN MÄNSKLIGA FAKTORN

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.

LISA EKSTRÖM

MEDARBETARSKAP OCH MÄSTARKLASS

Föreläsningen skapar förståelse och insikt om varje medarbetares ansvar och betydelse.
Tillsammans bygger vi våra företag och arbetsplatser. Personligt och med smittande livsglädje
engagerar Lisa med mycket skratt och karisma. Lisa är ärlig och rak och levererar i ett
medryckande tempo med mycket aha-upplevelser och energi. 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 fått utmärkelsen “Årets Framgångsstipendium” för hennes
förändringsarbete på SAS och blivit vald till “Sveriges hetaste talare” av tidningen Chef.

NISSE SIMONSON

ALLT DU BEHÖVER VETA OM DIN HJÄRNA

Nisse Simonson berättar om de senaste rönen inom modern hjärnforskning. Det har g jorts
enorma upptäckter det senaste årtiondet. Den gamla 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. Har du hört Nisse tidigare kan du se fram emot en formidabel
fortsättning på hans tidigare föreläsning. Har du inte hört honom så missa inte denna undebara
läkare med hjärnan som passion. Våra tidigare deltagare har gett Nisse det smått
fantastiska medelbetyget 4,92 av 5,0

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

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 // 19/11 HELSINGBORG
09:00-09:10
VÄLKOMMEN - ANN WESTIN

12:50-13:40
MARK LEVENGOOD

09:10-10:00
RENATA CHLUMSKA

13:40-13:50
UTLOTTNING

JOHAN

DAGENS ÄMNEN

10:00-10:25
KAFFE

13:50-14:40
LISA EKSTRÖM

10:25-11:15
NISSE SIMONSON

14:40-15:05
KAFFE

11:15-12:05
OLOF RÖHLANDER

15:05-15:55

12:05-12:50
LUNCH

15:55-16:00
AVSLUTNING - ANN WESTIN

ANMÄLAN

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

 Personligt ledarskap

 Njutarbeta

 Mod och balans i livet

 Sätta mål och nå dem

 Konsten att få saker g jorda

 Konsten att motivera sig själv

 Teamwork & arbetsglädje

 Den mänskliga faktorn

 Framgångsfaktorer

 Senaste rönen om hjärnan

 Medarbetskap och Mästarklass

 Våga samarbeta



FREDRIK LINDSTRÖM



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 Helsingborg!
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



EN GRATIS!

G Å 1 1 , B E TA L A
FÖR 10!

PORTO
BETALT

STORA INSPIRATIONSDAGEN HELSINGBORGS KONSERTHUS 19/11 2018

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

Svarsförsändelse
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