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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!

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

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 och 
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. 

SUSANNNE PETTERSSON ARBETSGLÄDJE OCH FRAMGÅNGSRIKA TEAM

Han har g jort braksuccé som förbundskapten för herrlandslaget i fotboll. Men vad är hans hemlighet? 
Janne delar med sig av sina tips på hur vi bygger riktigt bra team och sina fyra stöttepelare i sin ledarfi-
losofi. Tydlighet, delaktighet, prestigelöshet och utvärdering. Ett bra lag kännetecknas av att helheten 
blir så mycket större än delarna. Vi har inte alltid de bästa spelarna men vi kan vara väldigt bra på att 
förbereda oss, på att organisera oss och på att ha gemensam attityd. På de tre områdena kan vi vara bäst 
i världen. Då har vi alla möjligheter att konkurrera med de bästa lagen i världen, säger Janne Andersson. 
Här kommer en spännande känslomänniska med mycket tydligt ledarskap.

JANNE ANDERSSON I HUVUDET PÅ JANNE - OM ATT BYGGA VINNANDE LAG

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.

ANN WESTIN KONFERENCIER OCH STAND-UP

Det nyfikna samtalet. Navid Modiri är föreläsaren, författaren och poddaren som arbetar med samtalet 
som verktyg för att hjälpa oss att bli bättre på att prata med och lyssna på varandra. När du gör skillnad i 
dina samtal så kommer dina samtal att göra skillnad, både för dig men också för människor i din omgivning. 
När du tränar på att lyssna för att förstå, prata för att nå fram och bli mer medveten om dig själv i din 
kommunikation med andra blir du inte bara en bättre chef och medarbetare utan också som partner, 
förälder och vän. Vill du bli bättre på att kommunicera med din omgivning eller få din arbetsgrupp att 
fungera bättre? Då kommer du ha stor glädje av föreläsningen.

NAVID MODIRI SAMTAL SOM GÖR SKILLNAD



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

MOTIVATION
PERSONLIG UTVECKLING

& LAGKÄNSLA

www.storainspirationsdagen.se
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe med dopp, en lättare lunch, DJ,  mingel, tilltugg, deltagande i utlottning av fina priser, loungeband, överraskningar m m.

ARBETSGLÄDJE OCH FRAMGÅNGSRIKA TEAM

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.

PETRA MEDE FRÅN FÄRDTJÄNST TILL PALJETTER

FREDRIK LINDSTRÖM
Detta är en föreläsning om den svenska mentaliteten, dess värderingar, vardagsbekännelser, 
överraskande jämförelser och analyser av det politiskt korrekta. Hur uppfattar vi oss själva och hur 
uppfattas vi av andra? Om hämningar, dåligt självförtroende, gränsöverskridande kommunikation 
och uppfinningsrikedom. Fredrik Lindström slog igenom som busringare i SR:s Hassan. Han är 
komiker, författare, regissör, programledare, föreläsare och doktorand i nordiska språk. Det här är 
edutainment när den är som bäst. En vansinnigt rolig föreläsning av Fredrik Lindström.

SVENSK OCH OSVENSK MENTALITET

Kodjo Akolor har blivit en av våra mest folkkära och uppskattade programledare och 
komiker. Han slog igenom med Morgonpasset i P3 och har bla tilldelats Stora radiopriset i 
kategorin Årets manliga programledare. I våras såg vi honom som en av programledarna för 
Melodifestivalen. Föreläsningen handlar om att knäcka jantelagen. Budskapet är enkelt: man 
ska våga gilla och tro på sig själv, våga slå sig för bröstet och säga att det man gör är bra. Det 
går att knäcka jantelagen oavsett vem man är och vad man har för bakgrund. Det är han 
själv ett levande exempel på och det är också i sig själv och i sitt eget liv han utgår från. En 
inspirerande och lärorik föreläsning fylld med energi, skratt och igenkänning.

KODJO AKOLOR KNÄCK JANTELAGEN - VÅGA TRO PÅ DIG SJÄLV



PROGRAM  //  27/11 SUNDSVALL
  Personligt ledarskap
  Framgångsfaktorer
  Teamwork
  Medarbetarskap och engagemang
  Svensk och osvensk mentalitet
  Arbetsglädje 

  Samtal som gör skillnad
  Knäck jantelagen 
  Motivera dig själv 
  Initiativtagande & kreativitet
  Bygga vinnande lag
  Från färdtjänst till paljetter

DAGENS ÄMNEN

   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 tillbaka till Sundsvall! Boka din plats i tid!

09:00-09:10   
ANN WESTIN

12:50-13:40
JANNE ANDERSSON

09:10-10:00   
SUSANNE PETTERSSON

13:50-14:40
PETRA MEDE

10:00-10:25  
KAFFE

11:15-12:00
KODJO AKOLOR

12:00-12:50
LUNCH

14:40-15:05
KAFFE 

15:05-15:55
FREDRIK LINDSTRÖM

10:25-11:15 
NAVID MODIRI

15:55-16:00
ANN WESTIN

13:40-13:50 
UTLOTTNING

ANMÄLAN 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   STORA INSPIRATIONSDAGEN  SÖDRA BERGET SUNDSVALL 27/11 2019
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

_________________________________________________________________________
ADRESS

_________________________________________________________________________
FÖRETAG

_________________________________________________________________________ 
TELEFON & E-POST

PORTO
BETALT

Svarsförsändelse
Kundnummer 20526790
133 20 SALTSJÖBADEN

EN GRATIS!
G Å  1 1 ,  B E TA L A 

F Ö R  1 0 !

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

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.

BELÖNA DINA MEDARBETARE, BJUD IN DINA  

KUNDER ELLER UNNA DIG SJÄLV ETT 

INSPIRERANDE SEMINARIUM!

”Mycket trevlig och givande dag! 
 Många skratt och mycket tänkvärt.
Nu har jag mycket positiva saker att 

diskutera med min grupp – tack!”

JOHAN

”Bästa personaldagen vi varit på  
– allt var bara outstanding. 

Föreläsarna, maten, logistiken – Wow! 
Stora inspirationsdagen ger verkligen skäl 

för namnet – Stort!”

MARIE-LOUISE


