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ÅRETS STORA PERSONALDAG!
– OM DRIVKRAFT, TEAMWORK & ARBETSGLÄDJE
FÖR HELA ARBETSGRUPPEN
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kl. 09:00-16:00

ÅRETS

TALARE
2018

MARIA MÖLLER

MÅNS MÖLLER

Konferencier och stand-up

Om att få ihop livet även när det krisar

SUSANNE PETTERSSON

Arbetsglädje och framgångsrika team

MARK LEVENGOOD

PETRA MEDE

Från färdtjänst till paljetter

Mod och mål i en föränderlig värld

ÅRETS

TALARE
2011 & 2015

OLOF RÖHLANDER

LASSE ”BRANDMANNEN” GUSTAVSON

Bra är det nya bäst - om motivation

Livsenergi och kraft genom mental träning

www.storainspirationsdagen.se
AVENUE

LOUNGEBAND

11/11 KALMAR
14/11 FALUN
22/11 STOCKHOLM
28/11 GÄVLE

12/11 JÖNKÖPING
18/11 MALMÖ
26/11 ÖSTERSUND
2/12 UPPSALA

13/11 KARLSTAD
20/11 GÖTEBORG
27/11 SUNDSVALL
12/12 STOCKHOLM

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.

SUSANNNE PETTERSSON

ARBETSGLÄDJE OCH FRAMGÅNGSRIKA TEAM

Föreläsningen handlar om att skapa glädje och effektivitet på arbetsplatsen, i teamet och i laget! Att få
människor med olika viljor, personligheter och kompetenser att dra åt samma håll med glädje är en konst.
Ni kommer få konkreta verktyg för hur ni tillsammans kan agera för att få alla att må och prestera bra
tillsammans. Susanne Pettersson har 25 års erfarenhet av att utveckla individer, team och organisationer
till framgång, kraft och balans. Sammanfattat är hennes uppdrag att göra andra människor till hjältar, att
bidra till andras framgång. Hon är även verksam som idrottspsykologisk rådgivare och mental coach tex
för Malmö Redhawks. Susanne Pettersson är en mycket efterfrågad och hyllad föreläsare och fick det
prestigefyllda priset Årets Kvinnliga talare 2018.

MÅNS MÖLLER

HUR FÅR MAN IHOP LIVET NÄR ALLT RUNT OMKRING RASAR?

En bejublad föreläsning om humor, stress och konsten att få ihop livet även när det blåser snålt. Hur
skapar vi balans mellan arbete och privatliv i vår vardag. 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.

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.

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.

PETRA MEDE

FRÅN FÄRDTJÄNST TILL PALJETTER

En föreläsning om hur man vänder motgång till framgång. Möt programledaren, komikern och
skådespelaren Petra Mede. Vi har bl a sett henne leda Eurovision Song Contest och nu senast
medverka i den hyllade dramaserien Bonusfamiljen på SVT. I föreläsningen berättar Petra om hur
hon vänt motgång till framgång efter sin ryggskada som fick henne att byta karriär - från att bli
professionell dansare till att bli hyllad programledare i TV.

OLOF RÖHLANDER

BRA ÄR DET NYA BÄST - OM MOTIVATION OCH ARBETSLUST

Nu är Olof Röhlander tillbaka med en ny rolig inspirationsföreläsning. På sedvanligt inspirerande,
energigivande och roligt sätt presenterar han konkreta tankar och idéer som säkerställer både
arbetsglädje och bra resultat. I Bra är det nya Bäst delar han med sig av de senaste forskningsrönen
inom motivation, kryddar med en stor portion humor och applicerar på områden som arbetsglädje,
självförtroendeträning, personlig utveckling och medarbetarskap. Han är en gigant på den svenska
föreläsarscenen med över 2000 föredrag, sex talarutmärkelser, fyra böcker samt mängder av radiooch TV-framträdanden. Han har en enastående förmåga att få sin publik att gå hem tända och
uppeppade på livets alla möjligheter.

LASSE ”BRANDMANNEN” GUSTAVSON

LIVSENERGI OCH KRAFT GENOM MENTAL TRÄNING

Efter en mardrömslik gasexplosion blev brandmannen Lasse Gustavson allvarligt skadad och låg i
koma i 2 månader. Hur skulle han få kraft att leva vidare? Svaret han fann var att allt handlar om
att lita på sin inneboende kraft. Med mental träning och målmedvetenhet kan du skapa dig ett
fantastiskt liv. Det är ett val du gör om du vill leva i glädje, gemenskap och engagemang.
Välkommen till en helt otrolig berättelse om ett livsöde utöver det vanliga. En kickstart som gör dig
beredd, öppen och mottaglig för resten av denna härliga dag och kanske resten av livet.

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

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 // 11/11 KALMAR
12:50-13:40
SUSANNE PETTERSSON

09:10-10:00
LASSE GUSTAVSON

13:40-13:50
UTLOTTNING

10:00-10:25
KAFFE

13:50-14:40
MÅNS MÖLLER

10:25-11:15
OLOF RÖHLANDER

14:40-15:05
KAFFE

11:15-12:00
PETRA MEDE

15:05-15:55
MARK LEVENGOOD

12:00-12:50
LUNCH

15:55-16:00
AVSLUTNING – MARIA MÖLLER

 Personligt ledarskap

 Peak Performance

 Teamwork

 Hantera press

 Bra är det nya bäst

 Motivation & arbetsglädje

 Mental träning

 Medarbetarskap och Mästarklass

 Framgångsfaktorer

 Senaste forskningen om motivation

 Om att komma igen

 Kommunikation och bemötande

 Mod och mål

 Från färdtjänst till paljetter





UTSÅLT PÅ REKORDTID



Under året 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. Vi räknar med samma rusning när vi nu kommer
till Kalmar! Vi utlovar en inspirerande och lärorik dag fylld med
energi, skratt och igenkänning. Boka din plats i tid!

Kan göras portofritt på denna svarstalong, per telefon 08-663 06 80, på
www.storainspirationsdagen.se eller per mail; bokningar@ekvilibrium.se

Jag vill beställa ________________ st platser till

JOHAN

DAGENS ÄMNEN

09:00-09:10
VÄLKOMMEN – MARIA MÖLLER

ANMÄLAN

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

STORA INSPIRATIONSDAGEN KALMARSALEN 11/11 2019

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 199 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 © 2019 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
Kundnummer 20526790
133 20 SALTSJÖBADEN

