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Välkommen till Kunskapsdagarna i Jönköping!

Välj mellan 7 inspirerande seminarier och inspirerande talare! Vi räknar med
stort intresse - så anmäl dig Nu! Vi ser fram emot att träffa dig den 23 augusti
på Scandic Elmia Elmiavägen 8, Jönköping

Emma Wessner

THE HUMAN
CULTURE

Anna-Karin Johnson
Atle Johansen
Hellre bekräfta än härska HUR GOD KAN DU BLI?
Så når vi den goda
kommunikationen

Lilian Arturen
Lev det liv du vill
leva!

Daniel Donlind
WILLPOWER
.

Jan Kronkvist
MODERN RETORIK –
KOMMUNIKATION SOM
SKAPAR FÖRTROENDE
OCH RESULTAT.

Annika Telléus
Lyssna människor
klokare och världen
bättre

Anmälan utan kostnad enligt inbjudan gör du på
www.kunskapsdagarna.nu
(klicka på anmälan och välj kunskapsdagarna Jönköping i menyn)
Välkommen!
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6991 • 08.20-09.10
Atle Johansen
HUR GOD KAN DU BLI?
Hur goda kan ni bli tillsammans?
" du förtjänar inte tillhöra ett bättre lag än det du själv är med att skapa"
En anställd inom Linköping kommun beskrev i ett samtal med mig att hon uppfattade medarbetarskap
som att göra varandra goda - det är en väldigt träffande beskrivning! Hur skapar man ett framgångsrikt
team i hemmet, i föreningslivet eller på jobbet Det skapas i första hand av entusiasm, uthållighet och
motivation och nu är det dags att fylla på så tveka inte - kom!!
Äntligen är Atle här med sin nya föreläsning inspirerats av hans kommande bok som höjts till skyarna.
Det är en härlig pina colada blanding av humor, passion & konkreta nycklar att använda direkt
Kontakt: Atle Johansen, Info och bokning hos Athenas, på telefon 031 38 37 000. E-mail: kontakt@athenas.se

Lilian Arturén
6992 • 09.30–10.20
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: 0761 – 85 10 70. Email: lilian@milooksweden.se
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Jan Kronkvist
6993 • 10.40-11.30

MODERN RETORIK – KOMMUNIKATION SOM SKAPAR FÖRTROENDE OCH RESULTAT
Jan Kronkvist brinner för att lära ut modern retorik och har många års erfarenhet av att utbilda
chefer, ledare och arbetsgrupper på flera av Sveriges ledande företag, kommuner och myndigheter.
Vår förmåga att kommunicera är på dagens arbetsplatser avgörande för att bygga förtroende, skapa
förståelse och uppnå våra mål. Vi utbildar partners, presenterar nya affärsidéer, informerar kollegor,
samtalar med kunder och bidrar med innovativa lösningar på möten. Förmågor som chefer, ledare
och medarbetare behöver för att samarbeta och prestera framgångsrikt. En bekräftelse på att vi inte
bara behöver IQ och EQ, utan även PQ – Presentation Skills!
99 % av alla människor känner sig nervösa när de ska tala inför en grupp. Denna osäkerhet kan göra
att vi presterar sämre. Under Jans föredrag får du råd hur du kan hantera nervositet, få människor att
lyssna på dig, behålla deras uppmärksamhet och uppnå rätt effekt med ditt budskap. Med sin
bakgrund som skådespelare har Jan förmågan att trollbinda sin publik. Igenkänning och dialog med
lyssnarna gör hans föreläsning till en upplevelse som berör, lockar till skratt och får oss att reflektera
och lära.
För info och bokning kontakta Jan: 0707-603871, jan@kronkvist.se www.modernretorik.se
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6994 • 11.50-12.40
Emma Wessner
OBS! Ändrad föreläsning ersätter Morgan Borg
THE HUMAN CULTURE
Ett förändrat arbetsliv utmanar våra traditionella former att leda människor. Vi går från hierarkier till
ökad delegering av ansvar och befogenheter i våra organisationer. Alla medarbetare behöver kunna
fatta mer kvalificerade beslut.
Självorganiserade grupper och individer förutsätter en mänsklig organisation som stärker individens
självmakt, men som också har tydliga spelregler för samarbetet och målsättningar.
Emma kommer att tala om det som stärker samarbetet och det som triggar igång våra hot-impulser och hur vi
kan lära oss att hantera dessa. Hon kommer också att berätta om hur den inre kompassen kan tjäna som ett
redskap för att utveckla en magnetisk kultur och fungera som en hjälp i vardagens utmanande situationer.
Emma är handledare i programmet The Human Culture och har mångårig erfarenhet av att arbeta med
förändringsledning, ledar- och medarbetarutveckling och coaching.
Emma Wessner www.emmamessner.se emma@emmawessner.se Tel: 0709311855

6995 • 13.00–13.50
Anna-Karin Johnson
Hellre bekräfta än härska
Så når vi den goda kommunikationen
Alla har vi säkert stött på härskartekniker någon gång och kanske också bemött dem – om än med
skiftande resultat. Anna-Karin delar med sig av sina egna personliga erfarenheter på området, men
framför allt om hur vi kan kommunicera genom att bekräfta varandra i stället för att härska. Och hur vi
kan använda vårt kroppsspråk för att nå dit.
Anna-Karin har studerat sociologi och socialpsykologi och fascineras av hur vi beter oss i mötet med
varandra. Hon är kommunikatör i den akademiska världen med bakgrund bland annat som journalist
på lokaltidningar, läkarsekreterare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, informatör i Svenska Kyrkan
och vårdbiträde inom äldreomsorgen. Med glimten i ögat talar Anna-Karin om ett ämne som berör oss
alla.
Ärligt Talat Telefon 0703-96 76 30 E-post: kontakt@arligttalat.nu www.arligttalat.nu
www.facebook.se/arligttalatnu
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6996 • 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

Stärk din konkurrensförmåga - besök

KunskapsDagarna
23 augusti 2019

6997 •15.20-16.10
Daniel Donlind
WILLPOWER
Det handlar inte om att bli bättre på att sätta mål, det handlar om att öka sin viljestyrka, sin
WILLPOWER för att kunna nå sina mål.
Vi är jättebra på att sätta upp mål. Vi läser böcker om det, går på kurser och vi vet precis vad vi
behöver göra för att nå dem. Men hur kommer det sig att 95 % av dom som satt sina nyårslöften bryter
dom inom 1 månad?
Efter många års forskning och olika studier så har det visats att det går att träna upp sin viljestyrka. I
föreläsningen ”WILLPOWER” så berättar Daniel Donlind hur viljestyrka fungerar och ger dig verktygen
till hur du kan träna upp din viljestyrka för att du ska kunna nå DINA mål.
Daniel Donlind är flerfaldig svensk mästare i boxning och en energisk föreläsare som lockar till både
skratt och eftertanke. – kanske även med hjälp av lite salsadans!
Hans motto är ”en tupp ger aldrig upp”, något han levt efter sedan barnsben. Varför kallas han för
tuppen? Det får du reda på under hans föreläsning!
Daniel Donlind och hans boxningstränare Dallas medverkade även i programmet ”Malou efter 10” där
salsadansen blev höjdpunkten på ett fint och intressant inslag.

Daniel Donlind , info@danieldonlind.se www.danieldonlind.se 073-909 87 96

www.kunskapsdagarna.nu
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Välkommen till Kunskapsdagarna och till Scandic Elmia i Jönköping 2019
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
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 Kunskapsdagarnas VIP klubb
Att vara medlem samt erhålla inbjudningar i Kunskapsdagarnas 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 VIP.

