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Kunskapsdagarna Scandic Norrköping Nord 2017
Välj mellan 9 inspirerande seminarier och inspirerande talare! Vi räknar med stort
intresse - så anmäl dig Nu! Välkommen
Vi ser fram emot att träffa dig 15 september 2017 på Scandic Norrköping Nord
Järngatan 17
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5813• 08.30-09.20
Atle Johansson
SMILE
Vad har Beach Boys, Pina Colada & Hawaiian Tropik med arbetsglädje att göra?
En fanfar för fantastiska medarbetare
Jag gillar dig kära kollega & bryr mig om dig !" - hur ofta får vi höra det? För att kunna leverera ett "äkta"
kundbemötande måste personalen må bra & vara lycklig i sin vardag. Genom att bygga en "måbrakultur " på
riktigt så den genomsyrar verksamheten kommer dina kunder känna äkthet i atmosfären du vill leverera genom
dina medarbetare. Atles enkla filosofi är att inte komplicera arbetsglädje utan helt enkelt skapa inspirerande
möten med massor av glöd, skratt och igenkänning som ger tankar och reflektioner långt efter det att lamporna
släckts på mässan. Atles inspirationspass är inte en happening utan starten på något nytt, spännande och
fräscht samt att alla besökare får med sig konkreta frågor & tips att använda direkt .
Atle Johansen, Info och bokning hos Athenas, på telefon 031 38 37 000. E-mail: kontakt@athenas.se

5814 • 09.40-10.30
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
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5815 • 10.50-11.40
Nina Buchaus
Genomslag på tre sekunder - med retorik!
Upptäck dina retorikdödare och utveckla dina retorikhöjare med Nina Buchaus om du vill få mer effekt i dina
budskap. Under föreläsningen får du prova olika karismahöjande tekniker: 3-sekunders gesten och 3-sekunders
pausen tillsammans med en powerpose.
Du får också retorikens checklista ethos, logos och pathos med dig. Och det viktigaste av allt: du blir varnad för
ticsen som förstör i ditt uttryck.
Nina Buchaus föreläser och utbildar i retorik. 2015 publicerade hon boken ”Konsten att bli karismatisk - med
retorik”. Hon blir anlitad av bl. a Chef och Metro för sin spetskompetens i kommunikation och retorik.
Nina Buchaus • Crevi Retorik AB Skolbacken 20 193 30 Sigtuna www.creviretorik.se
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5816 • 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

5817 • 08.30-09.20
Per Wedmalm
”Det är aldrig någon som berättar något för mig”
Känner ni igen kommentaren? Lägger ni ned en massa tid på att förbereda och skicka ut information
till personal, kunder eller återförsäljare, där mottagarna ändå inte tar till sig av ert budskap. Och är det
för era möten svårt att synka allas kalendrar och motivera alla dyra resekostnader? Kommunicera med
dina mottagare på deras villkor och var precis så transparent som de förväntar sig. För företag och
myndigheter är realtidspubliceringen en ganska hög tröskel – filmerna måste bli bra på första försöket
– Hur gör man ? Per tar er med på en resa över den tröskeln och visar en unik och nyskapande
möjlighet att kommunicera med sin publik och nå ut till fler. Ett transparent och lättillgängligt format
som skapar en tydlig relation mellan ditt varumärke och din publik.
ENGAGERA, INFORMERA OCH FÖRMEDLA
Per Wedmalm • Quickchannel Tel +46706766395 per.wedmalm@quickchannel.se, www.quickchannel.se
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5818 • 09.40-10.30
Jessica Odén
I kontakt med något större
Är det dags att lyssna på rösten inom dig?
Är det dags att ta dina prestationer, ditt ledarskap, din längtan och ditt liv till nya dimensioner?
Är det dags att djupna, få inspiration från framtiden, ta med dig själen på arbetet och leverera skarpt i
din organisation?
Den här föreläsningen riktar sig till dig som gillar att skapa resultat och har en nyfikenhet på personlig
och andlig utveckling.
Med ett ben i mystiken och det andra i prestation, bakgrund som extremskidåkare och bergsklättrare,
daglig meditation sedan 17 års ålder och nu ledarskapsutbildare och coach på bl.a. Nordea, Arla och
Ecco så ligger hon i framkant vad gäller själfull högprestation.
Nära sitt hjärta och med ett skarpt sinne beskrivs Jessica ofta som en inspirerande, varm, genuin och
professionell föreläsare. Välkomna!
Jessica Odén Strand 0739 -12 49 92 jessica.oden@LP-institute.com

5819 • 10.50-11.40
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
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5820 • 13.00-14.30
Anders Hemre
Alla gillar väl innovation? Jovisst, men…
De flesta organisationer vill gärna se sina medarbetares kreativitet omsättas till nytänkande och
innovation för att skapa ökad konkurrenskraft och större affärsframgång, men alla vet inte riktigt hur
man ska gå tillväga. Osäkerhet och risk kan skapa beslutsvånda. Nya idéer kan möta motstånd och
innovation kan misslyckas. Men det finns också sätt att skapa goda förutsättningar för ett
framgångsrikt idé- och innovationsarbete och få svar på frågor som:
Hur får man fram fler goda idéer?
Vilka idéer bör man satsa på?
Behövs en process för innovation?
Välkommen till en intressant föreläsning som inspirerar till att tänka bredare och djupare om kreativitet,
idéarbete och den företagsförmåga man kan kalla innovationskraft.
Anders är civilingenjör, skribent och föreläsare med mångårig internationell erfarenhet av arbete med
produktinnovation, organisationsutveckling och kunskapsförmedling.
Anders Hemre, ahemre@kunskapsteknik.se www.kunskapsteknik.se

5821 • 14.10-15.00
Alexander Björnfot
Att bemästra sina känslor.
Hur bryter man negativa känslomässiga loopar och hur lyfter och motiverar man sig själv? Det är
kärnan i Alexanders föreläsning. Han talar om personligt ledarskap och fem verktyg till att öka sitt
känslomässiga välbefinnande för att övervinna känslomässiga utmaningar. Livet är för kort för att må
dåligt och vi kan alla påverka våra känslor genom vår kommunikation. Men det är inte så lätt att
påverka något om man inte är medveten om vilka faktorer som har betydelse. Bra resultat kommer
från bra beslut, och bra beslut kommer från bra känslomässiga tillstånd. Missa inte chansen att
utveckla relationen med dig själv.
Alexander Björnfot | www.alexbjornfot.se | 070 – 28 58 908 | info@alexbjornfot.se
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Välkommen till Norrköping och Kunskapsdagarna 2017
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

Välkommen till Scandic Norrköping Nord

