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Välkommen till Kunskapsdagarna!
Scandic Frimurarehotellet Linköping 2017
Välj mellan 13 inspirerande seminarier och inspirerande talare! Vi räknar med
stort intresse - så anmäl dig Nu! Vi ser fram emot att träffa dig 20 november på
Scandic Frimurarhotellet Sankt Larsgatan 15 Linköping

Henrik Matsson
Samspel, utspel och
frispel!

Antonio Da Costa
Profilera din
verksamhet och öka
dina konkurrensfördelar

Jan Kronkvist.

Atle Johansen

Lilian Arturén

Cecilia Åkesdotter

Kommunicera
framgångsrikt med –
Modern retorik

SMILE

Lev det liv du vill leva!

Lyckade möten - 3 nycklar
som lyfter dig och din
omgivning

Raymond
Allt behöver inte
vara tråkigt!

Jenny Engström
Get sh** done!

Erik Winqvist
Påverka det du kan

Om mod och motivation

Elisabeth Wahlin
Hitta drivet i livet!
– om drivkraft,
energi och
arbetsglädje

Mikael Laweby

Tommy Praetorius

Bodil Möller

Sätt färg på dig själv och
din omgivning

Vad skyller du på?

Snabba metoder för
förändring och framgång.

Anmälan utan kostnad enligt inbjudan gör du på
www.kunskapsdagarna.nu
(klicka på anmälan och välj kunskapsdagarna Linköping i menyn)
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6817 • 08.20-09.10
Atle Johansen
SMILE
"Jag gillar dig kära kollega. och bryr mig om dig!" Hur ofta får vi höra det ?
Vad har Pina Colada med arbetsglädje att göra ?
Atles enkla filosofi är att skapa massor av glöd, skratt och bekräftelse som ger energi o positiva tankar
långt efter det att lamporna släckts.
Atles SMILE pass är inte en happening utan starten på något nytt, fräscht och glädjefyllt samt att
besökare får med sig konkreta frågor att använda direkt
Möt Atle o få med dig många SMILE ut i höst rusket....
Atle Johansen, Info och bokning hos Athenas, på telefon 031 38 37 000. E-mail: kontakt@athenas.se

6818 • 09.30-10.20
Henrik Mattsson
Samspel, utspel och frispel!
Det snabba informationsflödet som råder idag medför större ansvar och ställer högre krav på såväl
sändare som mottagare. Risken för feltolkningar och missförstånd ökar och leder lätt vidare till osämja,
onödiga konflikter och samarbetssvårigheter. På den här föreläsningen får du insikter om hur våra
olika kommunikationsstilar präglar och påverkar samspelet i vardagen. Du får ökad förståelse för vilka
signaler du själv sänder ut och vilka signaler du bör vara uppmärksam på i andras kommunikation.
Henrik Mattsson är en framstående föreläsare & coach och är en av Sveriges mest anlitade talare på
temat kommunikation och konflikthantering och han arbetar även som coach för chefer och mental
coach för elitidrottare.
Hans föreläsningar präglas av kunskap, värme, visdom och kryddas med en stor portion humor. För
hans förmåga att engagera och få människor att tänka i nya banor blev han nominerad till priset
”Sveriges bästa talare- 2007”
Henrik Mattsson www.hmattsson.se, henrik@cuab.se Tfn. 019 – 761 80 92
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6819 • 10.40–11.30
Lilian Arturén
Lev det liv du vill leva!
Vilka val har haft avgörande betydelse i ditt liv?
Hur påverkar du din omgivning?
Hur vill du blicka tillbaks på ditt liv?
Hur kommer det sig att man ofta hamnar i samma situation gång på gång? På både gott och ont!
Hur lång tid ska det ta innan man har lärt känna sig själv för att veta vad som är bäst - för just mig?
Lilian föreläser om hur man ser mönstret i sitt beteende och hur man kan komma till insikt om vem
man är. För att sedan kunna leva det liv man själv väljer att leva.
Lilian ger på ett konstruktivt och lättsamt sätt, tips om hur man lättare tar tag i både svårigheter och
drömmar man vill uppnå.
”Ju mer medveten du är om vem DU är, desto lättare kan du göra de valen som gör ditt liv till det du
vill leva”
Lilian ArturénTel: +46 (0)702 88 10 16 . Email: lilian@milooksweden.se

6820 • 11.50-12.40
Jenny Engström
Get sh** done! Om mod och motivation
När generationerna X,Y och Z ska samsas på våra arbetsplatser och när gig-ekonomin utmanar hur vi
ser på anställningsformer - vad händer då?
Hur får vi jobbet gjort och vad har arbetsglädje med saken att göra? Vilka ledaregenskaper blir viktiga
nu när guldklockans tid är förbi och det är dags att sparka ut Taylor ur ledningsrummet en gång för
alla.
Jenny Engström har lång ledar- och chefsbakgrund i från olika verksamheter och sammanhang.
Hon har en stor passion för hur vi kan jobba smartare och leva gladare!
Jenny Engström Tanketid, 076-006 33 01, jenny@tanktetid.nu, www.tanktetid.nu
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6821 • 13.00-13.50
Tommy Praetorius
Vad skyller du på?
Föreläsningen ”Vad skyller du på? – Hur vi väljer att använda vår ryggsäck” handlar om ryggsäcken
som alla bär på. En ryggsäck med lika många olika typer av innehåll som det finns människor. Det är
upplevelser, erfarenheter, intryck och bra och dåliga minnen bland mycket annat. Men hur väljer vi att
använda oss av de saker vi har i vår ryggsäck?
Tommy Praetorius har nästan 30 års erfarenhet som discjockey, konferencier, speaker och
radiojournalist. Hör hans berättelse om med och motgångar och om hur han valde att tackla tillvaron.
Efter en svår uppväxt med sina föräldrars alkoholism, fosterhem och en trasslig tonårstid finns det en
hel del i ryggsäcken. Slipper man ta skolan på allvar om man har haft en taskig barndom? Måste man
göra sitt bästa på jobbet? Behöver man vara snäll mot andra?
Hör hur Tommy gjorde för att hitta inspirationen, drivet och glädjen i sin profession och i livet skälvt.
I den här föreläsningen kan man räkna med tårar, skratt och känslor som träffar dig rakt i solarplexus
Tommy Praetorius Radiojournalist, moderator, konferencier, speaker mail: tommy47@me.com

6822 • 14.10-15.00
Jan Kronkvist
Kommunicera framgångsrikt med – Modern retorik
Kom och lyssna på en av Sveriges mest uppskattade utbildare inom modern retorik, Jan Kronkvist.
Han berättar hur du kan vinna andras förtroende på 7 sekunder, skapa förståelse på 70 sekunder och
övertyga på 7 minuter. 5 % av dina tankar är du medveten om. Resten går per automatik.
Lär dig om hjärnan och förstå dig själv och andra och må bättre och kommunicera bättre". Förmågor
som är avgörande för att ledare och medarbetare ska kommunicera framgångsrikt och skapa en
motiverande och attraktiv arbetsplats i framtiden.
Vad behöver vi göra för att människor ska känna förtroende för oss?
Varför är det så svårt att skapa förståelse och nå fram med vårt budskap?
Hur kan modern retorik hjälpa oss att inspirera, motivera och övertyga?
Under föreläsningen får du kunskap samt tips och råd hur du kan förbereda, planera och kommunicera
mer effektivt och övertygande när du ska tala inför en grupp. Jans kompetens bygger på 18 års
erfarenhet av att utveckla chefer, ledare och medarbetare på flera av Sveriges ledande företag,
kommuner och myndigheter.
Jan Kronkvist – Kronkvist Kommunikation AB – www.kronkvist.se
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6823 • 08.20-09.10
Antonio Da Costa Gonzales
Profilera din verksamhet och öka dina konkurrensfördelar genom fokus på Värdskap & service.
Vi som konsumenter har blivit mer medvetna om vad vi vill ha och är mer pålästa om vad som finns på
marknaden. Ökade valmöjligheter gör att vi är mer eftertänksamma inför våra köpbeslut och inte bara
förväntar oss en hög kvalité på det vi köper utan även en mer personlig service anpassad efter just
våra behov. Tuffare konkurrens på marknaden innebär därför ett större fokus på värdskap och service
och dess verkliga betydelse. Att arbeta strategisk med värdskap och service i framtiden är avgörande
för ett företags eller en organisations existens. Med erfarenhet från hotellbranschen i 30 år från
Tyskland, Schweiz, Spanien , USA och Sverige delar Antonio med sig av erfarenheten att arbeta
framgångsrik med värdskap & service, med olika människor och olika kulturer.
Antonio Dacosta, Individual Focus Tel:072–8748473 HEMSIDA: www.individualfocus.org

6824 • 09.30-10.20
Bodil Möller
Snabba metoder för förändring och framgång.
Vad kan vi förändra och var går gränserna för vår förmåga att skapa något nytt, bättre eller
annorlunda? Vem sätter gränserna för våra liv, vår förmåga, kapacitet, våra drömmar och
önskningar?
Du kanske vill öka din förhandlingsförmåga, effektivisera din arbetsdag och bli en bättre
kommunikatör, viktminska eller inom andra områden som ditt sätt att vara, din karaktär eller brist på,
dina reaktioner, ditt humör och ditt förhållningssätt? Vill du finslipa exempelvis dina puttar i golfen,
dina träffar i fotbollen, eller din forehand i tennisen? Vill du utöka ditt ledarskap och nå framgång med
företaget och dess anställda?
Ur innehållet: Resurstillstånd och omprogrammering, Ramändring och byte av automatiska tankar,
Fokusering och målbildens kraft, Visualisering och självsuggestion.
En spännande föreläsning om metoder inom NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering), Mental träning
och KBT (Kognitiv beteendeterapi) som du enkelt ta till dig och använda.
Bodil Möller förmedlar kunskap på ett sätt som berör och inspirerar. Hon visar dig redskapen. Du
använder dem.
Bodil Möller – Be More, Mobil 0708- 88 33 88, bodilmoller@bemore.se
www.bemore.se www.bodil.bemore.se www.sverigestalare.se
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6825 • 10.40-11.30
Cecilia Åkesdotter
Lyckade möten - 3 nycklar som lyfter dig och din omgivning
Hur bemöter ni varandra på arbetsplatsen? Hur kommunicerar och samspelar ni?
Hur skapar man goda relationer – som håller på sikt?
Arbetslivet handlar om möten. Vi möts spontant och i planerade möten. Vi informerar, förhandlar,
beslutar, behandlar, ger råd och inspirerar varandra. Hur kan våra möten utvecklas så att vi höjer
trivseln, gemenskapen, arbetsglädjen, blir effektivare och är goda ambassadörer för vår organisation?
Och hur hanterar vi personer som vi upplever är kritiska, besvärliga eller är energitjuvar - samtidigt
som vi behåller lugnet?
Välkommen att få ett smakprov på hur vi kan skapa lyckade möten med 3 geniala nycklar!
CECILIA ÅKESDOTTER är civilekonomen som bytte ut siffror till att inspirera personalgrupper, chefer
och ledare i konsten att arbeta fokuserat och effektivt. Sedan 10 år är Cecilia Åkesdotter en av
Sveriges främsta experter inom mindfulness och skräddarsyr föreläsningar och utbildningar inom
kommunikation, personligt ledarskap och stresshantering.
Tidigare deltagare om föreläsningen Lyckade möten:
”Föreläsningen gav mig användbara verktyg som förändrat mina relationer mirakulöst.” ”Spännande
och inspirerande.” ”Roligt och upplyftande!”
Cecilia Åkesdotter 0707-103077 cecilia@akesdotter.se www.akesdotter.se Heartfulness
Inspiration AB@akesdotter.se www.akesdotter.se Heartfulness Inspiration AB

6826 • 11.50-12.20
Ramondo
Allt behöver inte vara tråkigt!
Använd Magi i verkliga näringslivet!
En Magisk halvtimma där publiken verkligen får skratta loss!
Publiken involveras aktivt på ett elegant Magiskt sätt!
Helt plötsligt börjar hans plånbok att brinna, han förvandlar i samma sekund en hundralapp till en
femhundralapp!
Ramondo arbetar ofta med företag och förvaltningar med kick-offer, jubileum, kundträffar, mässor etc.
Ramondo har roat folk professionellt i snart 20 år!
Välkommen till en Magisk halvtimma!
Raymond Gustafsson • Magic Ramondo - Ramondo Show Production, 070-533 44 60,
magic@ramondo.se, www.ramondo.se
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6827 • 13.00–13.50
Elisabeth Wahlin
Hitta drivet i livet! – om drivkraft, energi och arbetsglädje
En underbar inspirationsföreläsning om att finna nya möjligheter på livets krokiga vägar och
spännande avfarter. I sin föreläsning berör Elisabeth ämnen som drivkraft, energi, inställning och
bemötande och delar med sig av en egen drivkraftsmodell och energiboostprogram – en plattform som
hjälper dig att inspirera och motivera både dig själv och andra till att hitta drivet i livet.
Med glimten i ögat och sprudlande entusiasm bjuder hon på en cocktail av egna och andras
erfarenheter, interaktivitet och ett unikt bildspel.
En riktig feel good föreläsning!
Elisabeth är även författare till böckerna: YES! – 100% inspiration och NU! – Det är aldrig för sent
Elisabeth Wahlin • InspireraMera AB, 070-525 30 40 ew@inspireramera.com,
www.inspireramera.com

6828 • 14.10-15.00
Erik Winqvist
Påverka det du kan! Inte mer – inte mindre
Får medarbetarna att välja sina strider och att arbeta för ständiga förbättringar, medarbetarna lär sig
hur de ska hitta sin egen passion. Resultatet blir lönsamhet, effektivitet och glada medarbetare.
Erik Winqvist är artist, saxofonen är alltid med på scen, han har ett förflutet som vd, marknadschef och
personalledare.
Målgrupp: Personalgrupper.
Information och video på www.winkir.se eller 0708 77 66 67 Boka på info@winkir.se
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6829 • 15.20-16.10
Mikael Laweby
Sätt färg på dig själv och din omgivning
Vad är mina styrkor och vad drivs jag av? Det är frågor som man ställer sig själv ibland. Känner du
ibland att du inte blir förstådd av andra medan andra förstår dig med detsamma – det klickar? Så är
det ibland. Människor utvecklar och lär sig olika handlingsmönster, människor har olika egenskaper,
och detta påverkar hur de hanterar olika arbetssituationer. Är du:
•
•
•
•

Pådrivande (röd)
Utåtriktad (gul)
Lyhörd (grön)
Systematisk (blå)

Dessa olika bettendestilar gör att personer uppfattar varandra olika. Med kunskapen om olika
bettendestilar gör att grupper kan arbete effektivt tillsammans.
Mikael har erfarenhet från att vara chef och att leda grupper, certifierad på PulsAnalys samt som
Professional Certifierad Coach (PCC) enligt Internationell Coach Federation.
Mikael Laweby, Koching AB. Telefon 0734-156514, www.koching.se

www.kunskapsdagarna.nu
Lokala partners Linköping

Stärk din konkurrensförmåga - besök

KunskapsDagarna

20 NOV 2017

Välkommen till Kunskapsdagarna den 20 november Scandic
Frimurarhotellet Linköping
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Kontakter Kunskapsdagarna:

Hans Görgensson, Kunskapsdagarna Sverige AB, Tel: 0760 457 911
Mail: hans@kunskapsdagarna.nu

Lars Sjödin, Kunskapsdagarna Sverige AB, Tel 0736 563 103
Mail: lars@kunskapsdagarna.nu

Företaget och organisationens framgång och tillväxt hänger på kompetensutveckling!
Företagets eller organisationens viktigaste tillgång är medarbetarna. De har skapat och satt sin prägel på
verksamheten ofta genom att just inspirerats av någon man lyssnat på eller något man läst.
För att hela tiden utveckla organisationen måste den framsynte chefen eller ledaren ge medarbetarna ständigt
nya tillfällen att låta sig inspireras! Ett bra tillfälle är att besöka KUNSKAPSDAGARNA!

Linköping

