Stärk din konkurrensförmåga - besök

KunskapsDagarna
Nyköping 1 februari 2019

Välkommen till Kunskapsdagarna Nyköping

”Kvinnor som brinner”
Ledare hjälper sig själva och andra att göra rätt saker. De ställer in riktning, bygger en
inspirerande vision och skapar något nytt. Ledarskap handlar om att kartlägga var du måste
gå till "vinna" som ett lag eller en organisation; och det är dynamiskt, spännande och
inspirerande. Ändå medan ledare ställer in riktningen, måste de också använda
ledningsförmåga för att styra sitt folk till rätt mål, på ett smidigt och effektivt sätt.
Välj mellan 8 inspirerande seminarier och inspirerande talare! Vi räknar med stort intresse - så
anmäl dig Nu!

Vi ser fram emot att träffa dig den 1 februari på Sunlight Nytorget 7, Nyköping

Mikaela Loeks
Ingela Palmquist
Cecilia Åkesdotter
Lättheten av att vara du Att brinna utan att brinna
Lyckade möten
upp
god kommunikation och
positivt bemötande

Elisabeth Wallin
100% inspiration!
om drivkraft,
motivation och energi

Jeanette Stenquist.
Annika Telléus
Just idag är jag stark
LYSSNA människor
klokare och världen
bättre
Anmälan utan kostnad enligt inbjudan gör du på
www.kunskapsdagarna.nu
(klicka på anmälan och välj kunskapsdagarna Nyköping i menyn)
Välkommen!
Nina Sjöstrand
Våga Vara Viktig

Jessica Odén
I kontakt med något
större
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Mikaela Loeks.
6961 • 08.20-09.10
Lättheten av att vara du
Din kropp är unikt skapad för just din person, det finns bara du på hela jordklotet med just din unika
DNA struktur, bara du! Du är perfekt gjord för att vara du. Trots detta så försöker vi människor, att
passa in, vara till lags och leverera på ett sådant sätt att vi blir utmattade och sjuka. Tillsammans
kommer vi att undersöka hur enkelt och glädjefyllt livet kan vara när du tillåter dig att vara du, lättheten
av att vara du.
Mikaela Loeks, Hälsopedagog, Hälsocoach, Barreinstruktör, 0709999204,

www.kunskapsdagarna.nu
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Jessica Oden
6962 • 09.30–10.20
Jessica Odén
WISE WOMAN – I kontakt med något större
Är du kvinna, gillar att prestera och är intresserad av personlig eller andlig utveckling? Som moderna
kvinnor delar de flesta av oss ett grundläggande mönster att pusha igenom och bita ihop, leverera och
vara bra genom att köra över både kropp och själ.
Tänk om det finns ett annat sätt att driva resultat? Tänk om det finns ett annat sätt att leva? Ett sätt
där vi förenar det inre med det yttre och tillåter oss att bli genuint starkare för varje dag.
Den här föreläsningen vill förankra dig i en kraft som ger dig möjligheten att fortsätta göra det du är bra
på, utan att kompromissa kontakten med det som egentligen betyder mest.
- Effektivt ledarskap - Stark och sårbar - Hjärtats intelligens Med ett ben i mystiken och det andra i prestation, bakgrund som extremskidåkare och bergsklättrare,
daglig meditation sedan 17 års ålder och nu ledarskapsutbildare 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, genuin och
professionell föreläsare. Välkomna!
Jessica Odén Strand 0739 -12 49 92 jessica@wisewoman.se www.wisewoman.se
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Ingela Palmquist
6963 • 10.40-11.30
Att brinna utan att brinna upp
Hur hittar man sin passion, lever sin passion och samtidigt får livet att gå ihop? Hur skapar jag balans
mellan en framgångsrik karriär och resten av livet? Hur hittar jag ett sätt att leva, där jag kan vara
glödande het, utan att självantända? Hur gör jag för att energi, lust och glädje ska finnas för alla delar i
livet? Föreläsningen innehåller praktiska övningar som kan användas hemma och på arbetsplatsen.
Ingela Palmquist är den framgångsrika och hyllade entreprenören, företagsledaren och
styrelseledamoten som bytte kärnkraft mot inre kraft. Obalans mot harmoni.
Idag arbetar hon över hela landet genom att dela med sig av lin livsväg samt facilitera människors inre
utveckling genom föreläsningar, kurser och seminarier. Hennes långa erfarenhet av att arbeta med
organisationers utveckling kombinerat med en holistisk syn på människan, ger för många ett nytt sätt
att se på sig själva och sitt välmående. Och hur den nya tidens ledare behöver se på en hållbar
utveckling. Verktygen hon använder är en unik blandning av hennes empiriskt utprövade metoder,
samt vetenskapligt förankrade övningar från bla meditation och terapeutisk yoga.
Ingela Palmquist, Pilgrimage Yoga, 0709-708 356, info@pilgrimage.se, www.pilgrimage.se
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6964 • 11.50-12.40
Nina Sjöstrand
Våga Vara Viktig!
Hur bra vi är och hur vi är bra
Självkänsla för individen, teamet och organisationen - för att våga verka och utvecklas åt önskat håll!
Hitta dina och arbetsplatsens styrkor, och våga sälja in dig själv, din kompetens, din idé, din
organisation, och det ni vill göra i framtiden.
Du kommer att få verktyg för att skapa en stark självkänsla, både på individnivå och organisationsnivå,
och att hitta teamkänsla och arbetsglädje genom styrkan hos dig själv och dem du samarbetar med.
Nina Sjöstrand är förändringsledare och föreläsare, med specialitet att vända nedåtgående spiraler till
att bli positiva virvelvindar.

6965 • 13.00-13.50
Elisabeth Wahlin
100% inspiration! – om drivkraft, motivation och hur du hittar energi till vardags.
En underbar inspirationsföreläsning om att finna nya möjligheter på livets krokiga vägar och
spännande avfarter. I sin föreläsning berör Elisabeth områden som inre 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.
Med glimten i ögat och sprudlande entusiasm bjuder hon på en cocktail av egna och andras
erfarenheter, interaktivitet och unikt bildspel.
En riktig ”feel good ” föreläsning!
Elisabeth är även författare till böckerna: YES! – 100% inspiration och NU! – Det är aldrig försent.
Elisabeth Wahlin • Inspirera Mera AB, 070-525 30 40 ew@inspireramera.com,
www.inspireramera.com
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6966 • 14.10-15.00
Annika Telléus
LYSSNA människor klokare och världen bättre
Hur bra är ni som grupp att lyssna på varandra?
Hur bra är du på att lyssna på dig själv? Vad händer när du verkligen lyssnar på någon?
Vad händer hos dig och vad händer hos den du lyssnar på? Vad händer när du lyssnar på dig själv?
När vi verkligen lyssnar på varandra så minskar konflikterna och vi skapar relationer fulla av tillit.
Lyssnar vi dessutom på oss själva blir vi tydliga, äkta och hittar vår rätta plats. Världen blir bättre.
En spännande föreläsning där du får mängder av tips på hur du enkelt och effektivt blir bättre på att
lyssna, både på dig själv och på andra. Du får också förståelse för vad som händer när vi verkligen
lyssnar. Förutom en modell som du kan använda dig av direkt bjuds det på såväl skratt som
ögonöppnare.
Annika Telléus var med och startade e-handel på 90-talet, är utbildad inom coaching och NLP, har
jobbat globalt med affärsutveckling, kundinsikter och ledarskap under sina 16 år på H&M. Idag driver
hon Utvecklingsverkstan som erbjuder föreläsningar, coaching och utbildningar
Annika Telléus Utvecklingsverkstan AB 0708-915760 annika@utvecklingsverkstan.se
www.utvecklingsverkstan.se

6967 • 15.20-16.10
Jeanette Stenquist.
Just idag är jag stark
Som personlig tränare och certifierad coach möter Jeanette dagligen människor som söker förändring.
Hon möter människor som inte längre orkar med vardagen och hon möter människor i djupaste kris.
Med sin unika erfarenhet diskuterar hon träning och kost men också vikten av att kunna hantera press
utan stress.
”Just idag är jag stark” är en gripande och personlig föreläsning om konsten att hantera motgångar
och om att lära sig förstå att acceptans över sin situation inte är detsamma som att ge upp. Den kan
tvärtom bli till en vändpunkt och början på en förändring som ger dig bättre balans i livet. Mötet med
Jeanette kan vara just ett sådant första inspirerande steg. Lyssna och få möjlighet att förstå dig själva
och dina medmänniskor . Läs mer om Jeanette på hennes hemsida: www.trihealth.nu
TriHealth Fitness AB Saturnusvägen 4 D Åkersberga Tel: 070 745 09 07 jeanette@trihealth.nu
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6968 • 16.20 -17.10
Cecilia Åkesdotter
Lyckade möten – god kommunikation och positivt bemötande
I vår digitaliserade värld blir det personliga mötet allt viktigare. Vi möts spontant och i planerade möten
med kollegor, samarbetspartner, kunder, medborgare, patienter. Vi ger intryck, avtryck och
representerar organisationen i olika roller. Välkommen att få inspiration, konkreta verktyg, råd och tips
på hur du medvetet kan lyfta dina möten!
Cecilia Åkesdotter är civilekonom, författare till boken Heartfulness och en av Sveriges främsta
experter inom mindfulness. Hon föreläser årligen för tusentals chefer och medarbetare inom
näringslivet och offentlig verksamhet. Hon brinner för bemötande, effektivitet och stresshantering.
Med en annorlunda livshistoria och 100% engagemang inspirerar hon till aha-upplevelser och kunskap
för livet.
Cecilia Åkesdotter Heartfulness Inspiration AB

0707-103077

cecilia@akesdotter.se

www.akesdotter.se.
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Välkommen till ” Kvinnor som brinner” 2019!
Ett nytt och spännande Tema i Kunskapsdagarna!
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Kontakter Kunskapsdagarna:

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

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

Välkommen till Kunskapsdagarnas VIP klubb
Att vara medlem samt erhålla inbjudningar i vår VIP klubb är kostnadsfritt, kortlöst och helt digitalt. Och den är
öppen för alla. Du som redan går på kunskapsdagarna behöver bara maila oss att du vill ha inbjudan i framtiden.
Är du ny besökare hos oss? Maila att du vill ha kostnadsfria inbjudningar med kontaktuppgifter som kommer det
automatiskt till dig.
UPPGIFTER SOM SAMLAS IN VID MEDLEMSKAP
Om du registrerar dig till vår VIP Klubb samlar vi in din e-postadress för att skapa medlemskapet. Vi lagrar
fullständig kontaktinformation i form av, namn, ålder, kön, mobilnummer, adress och kontaktuppgifter. Detta i syfte
att kunna hålla dina uppgifter uppdaterade – korrekta och aktuella.
Som medlem i vår VIP klubb kommer du att erhålla kostnadsfria inbjudningar med Kunskapsdagarnas
erbjudanden och nyheter. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom länk i
nyhetsbrevet eller inbjudan. Du kan även närsomhelst välja att avregistrera dig från ditt medlemskap i VIP
klubben genom antingen länk i nyhetsbrevet eller på vår hemsida.
Är du medlem i vår VIP klubb sparas uppgifterna som registrerats så länge du väljer att vara kvar som medlem.
Välkommen till Kunskapsdagarna!

