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Stärk din konkurrensförmåga - besök

21 OKTOBER 2013

Hans Görgensson

Grundare av Kunskapsdagarna

Välkommen till Kunskapsdagarna Helsingborg!
Välj bland 12 spännande teman och inspirerande talare!
Vi räknar med ett stort intresse - så anmäl Dig nu!
Vi ser fram emot att träffa Dig på
Scandic Helsingborg Nord, Florettgatan 41

Nina Sjöstrand
Våga Vara Viktig!

Christine Radell

Tala så att besvärliga
människor väljer att lyssna,
då slipper du skrika till de
som inte vill höra

Atle Johansen & Lilian Arturén
Tillsammans mot målet - Atle & Lilian

Kerstin Wångstedt

GLÄDJEPROJEKTET
– Med fokus på GLÄDJE!

Malin Boström

Framgång börjar i tanken
– skapa bättre resultat med
rätt inställning

Jesper Caron

I behov av förändring

Gunnel Ryner

Släng problemglasögonen –
starta en positiv revolution!

Anmäl dig via din sponsor (alternativt under ‘Kunskapsdagarna’ eller ‘Övriga’)
www.kunskapsdagarna.nu
utan kostnad

PLATS: SCANDIC HELSINGBORG NORD
ORT: HELSINGBORG
SEMINARIER: 2596-2601

21 OKTOBER 2013

RUM: BJÖRKA 1-3

2596 • 08.50-09.40
Våga Vara Viktig!

Hur bra är vi, och hur är vi bra?
Inspiration och verktyg för att stärka självkänslan - hos dig själv, ditt team och din organisation. Med en blandning av humor och allvar, och med en smittande energi, föreläser
Nina Sjöstrand om att Våga Vara Viktig! och att våga vara så bra som vi är.
Nina Sjöstrand • 0733-12 08 68, nina@ninasjostrand.se, www.ninasjostrand.se, www.facebook.com/NinaSjostrandForelasare

2597 • 10.00-10.50

Byt fokus till rätt fokus!

En inspirerande och intressant föreläsning om hur vi kan byta stress, måsten, oro, begränsningar och frustration till möjligheter och konstuktiva lösningar! Hur vi kan göra bra
prioriteringar och använda oss av bra strategier! Fastnar du lätt i problem, retar du dig och ser bara det du inte gjort isället för det faktiskt hunnit med.
Om att flytta fokus ifrån det som inte är bra till det som är bra! Hur du tänker påverkar ditt tillstånd,trivseln och hälsan! Vad vill du? Hur kan vi göra små förändringar och bra
val? Om att få strategier och tänk som ökar dina möjligheter att växa och få tillgång till personlig och professionell framgång. Det har lätt för att bli bra om man förväntar sig
det! Byt ut den grå vardagen till en färgrik vardag! Den finns där redan, du har förmodligen bara fokus på ett annat håll!
Få tillgång till mer energi och livskvalité! Känn att du räcker till både på privat och på jobbet.
Christina “Kicki” Forsenhäll är Hälso-beteendevetare och föreläser och utbildar med stort engagemang och glädje där alla kan få tillgång till sina möjligheter att hitta sina egna framgångfaktorer
och potential. Väl anlitad av landets olika organisationer.
Christina ”Kicki” Forsenhäll • K.i.c.k.i, 073-708 75 03, info@kicki.nu, www.kicki.nu

2598 • 11.10-12.00

Tala så att besvärliga människor väljer att lyssna, då slipper du skrika till de som inte vill höra

Efter föreläsningen kan du på ett tydligare sett se kommunikationen mellan människor och hur den kommer till uttryck i bland annat tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck och
tonfall. Den gemensamma värdegrunden för bemötande börjar i mötet och samspelet mellan människor samt den inställning som vi har till varandra.
Presentation Christine Radell AB
Beteendevetare med kognitiv inriktning & Lic. Myers-Briggs (MBTI)®-användare Min beteendevetenskapliga och kognitiva utbildning tillsammans med 25 års yrkeserfarenhet har
gett mig stor förmåga att nå fram på ett enkelt, engagerande och motiverande sätt. Alltid med hjärta, hjärna och humor.
Christine Radell • Christine Radell AB, 0708-65 32 31, christine@radell.se, www.christine-radell.se

2599 • 13.00-13.50 OBS! Flyttad föreläsning (tidigare 2604)

Livspusslet - Atle & Lilian (fristående del från Tillsammans mot målet)

Hur får man ihop det stora livspusslet samtidigt som skall må bra? Ingen annan kan leva ditt liv eller tala om för dig vad du mår bäst av - så säg inte JA när hela kroppen
skriker NEJ!
Vi ska vara kärleksfulla och engagerade föräldrar, fantastiska älskare, vältränade, snygga och samtidigt lyckliga; hur gör man? Din personlighet och ditt agerande smittar
av sig; hur hänger det ihop med skratt, glädje och lust?
Lilian & Atle har inte svaren på alla pusselfrågor, men i en inspirationsföreläsning med frågor, humor och lust lyfter de frågorna som vi ofta ställer oss!
Föreläsningen återkopplar Tillsammans mot målet, men utvecklar området gällande hur vi hittar balansen i livet.
Atle Johansen & Lilian Arturén • 0702-88 10 16, 0708-66 66 73

2600 • 14.10-15.00

Släng problemglasögonen – starta en positiv revolution!

För mycket fokus på problem skapar en negativ atmosfär och får människor att tappa motivationen. Vill du istället ha en arbetsplats präglad av stolthet, inspiration och kreativitet,
där ni tillsammans når exceptionella resultat? Gunnel Ryner ger dig verktygen du behöver för att starta en positiv revolution – i livet och på jobbet!
Gunnel Ryner är beteendevetare, organisationskonsult och coach. Hon har inspirerat tusentals människor genom sina föreläsningar, utbildningar och coachingprogram. Med
massor av positiv energi, humor och passion, och grundat på forskning inom psykologi och organisationsvetenskap, föreläser hon om den potential som finns i att bygga på
framgångar och styrkor istället för att leta problem och svagheter.
Gunnel Ryner • EQP Business School, 0708-82 46 21, gunnel@eqp.se, www.eqp.se

2601 • 15.20-16.10

I behov av förändring

Spänn fast säkerhetsbältet för här kommer det att gå undan! Genom ett direkt språk ger Jesper Caron en fartfylld och underhållande föreläsning om ”Behov”, ett ord som helt
har försvunnit inom den personliga utvecklingen. Mängder av människor och företag vill skapa en förändring. Med otillfredsställda behov kan du dock vara säker på att du
spjärnar emot med full kraft eller får en personalstyrka som väger 1 miljarder ton och vägrar att röra sig ur fläcken. Vägen till ett kraftfullt genombrott ligger i att förstå våra
behov och hitta effektiva vägar att tillgodose dessa. Först sedan kan vi på allvar börja titta på vad vi faktiskt vill åstadkomma. Jesper Caron har redan gjort föreläsningar på över
400 företag, såväl nationellt som internationellt. Däribland Nasdaq och NASA i USA. Sedan 2007 är han ordförande i Riksförbundet för coacher och föreläsare. Just nu är Jesper
aktuell med en ny ljudbok Your Life 2.0.
Jesper Caron • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.se

Kanske är Du den perfekta människan?
Kanske har Du haft den sagolika turen att ”ärva” Leonardo da Vincis, Albert Einsteins och Moder
Teresas främsta egenskaper? Kanske vet och kan Du redan allt? I så fall - grattis!
Kanske har Du dessutom en våldsam energi och är taggad till tusen varje morgon när Du vaknar
klockan fyra efter bara fem timmars sömn? Kanske beror denna enorma energi på att Du är inspirerad att utföra stordåd om inte varje dag så i
alla fall varannan? I så fall - grattis!
Om Du känner igen Dig i beskrivningen ovan så har Kunskapsdagarna garanterat inget att erbjuda annat än ett lycka till!
Om Du (som jag) inte alls känner igen Dig i beskrivningen ovan utan upplever att Du (som jag) både har kunskapsluckor och att det ibland är lite
si och så med motivationen och inspirationen så har Kunskapsdagarna värdefulla kunskaps- och inspirationsseminarier att erbjuda Dig.
Det säger sig själv att vi inte kan lova att Du blir någon da Vinci eller Einstein genom att delta i våra seminarier. Inte heller kan vi lova att Du blir
inspirerad till nya stordåd.
Vad vi däremot törs lova är att Du – likt många av de 10 000-tals kollegor och andra som tidigare deltagit i våra seminarier – kommer att få nya
viktiga insikter och en förnyad inspiration och i bästa fall kanske t o m en lust och ett mod att uträtta något utöver det vanliga! Ta väl vara på
resten av Ditt liv och väl mött på något av våra seminarier under 2013.

Bästa hälsningar
Hans Görgensson, VD Kunskapsdagarna Sverige AB, www.kunskapsdagarna.nu
Advanced 2013 • www.advanced.se

PLATS: SCANDIC HELSINGBORG NORD
ORT: HELSINGBORG

21 OKTOBER 2013

SEMINARIER: 2602-2607
RUM: VÄLA 1-2

2602 • 08.50-09.40

GLÄDJEPROJEKTET – Med fokus på GLÄDJE!

Vad är viktigt egentligen? Fokusera på GLÄDJE! Ge dig själv gåvan att bli gladare, mer tillfreds, få det roligare och få ett rikare spektrum av fler positiva känslor.
Som en del i GLÄDJEPROJEKTET så är du välkommen på en föreläsning/workshop där vi fokuserar på GLÄDJE!
Kerstin Wångstedt driver GLÄDJEPROJEKTET, www.gladjeprojektet.se, ett projekt som handlar om att inspirera till mer glädje.
Kerstin Wångstedt • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.se

2603 • 10.00-10.50

KLARHET! Sluta göra, börja vara - för ökat välmående, starkare prestationer och bättre resultat

Om du fyller ett glas med grumligt sjövatten finns det ingenting du kan göra för att vattnet ska bli klarare. Men om du bara låter glaset vara kommer gruset att sjunka till botten.
Vattnet blir klart helt på egen hand - för klarhet är vattnets naturliga tillstånd. Klarhet är också människans naturliga tillstånd. DITT naturliga tillstånd! Och det finns inget du
behöver göra för att nå dit. Du behöver bara se, förstå och hitta tillbaka till det naturliga tillstånd av klarhet, lugn och lycka som är medfött och som vi alla har tillgång till precis
när som helst! Rasmus Carlsson är Certified Transformative Coach vid Supercoach Academy i Los Angeles. På hans föreläsning får du inga tips, inga tekniker och inga strategier
för att prestera och må bättre. Det blir den helt naturliga följden utifrån den klarhet som han berättar om.
Rasmus Carlsson • Klarsikt, 070-734 39 95, rasmus@klarsikt.se, www.klarsikt.se

2604 • 11.10-12.00 OBS! Flyttad föreläsning (tidigare 2599)
Tillsammans mot målet - Atle & Lilian

Är det någon som kan inspirera en grupp till nya krafttag och stordåd är det Lilian & Atle.
Om föreläsningen
Lilian & Atle pratar om knepen som lyfter chefer/medarbetare och skapar glädje på arbetsplatsen. Hur skapar man extremt bra service och vad som gör oss unika och
attraktiva för våra kunder
Ur programmet
• Hur skapar vi den attraktiva arbetsplatsen?
• Varför går vi till jobbet?
• Vad innebär ett personligt ansvar?
• Olikheter ett företags styrka!
• Hur skapar vi motivation?
• Balans i livet - vad innebär det?
Läs mer om Lilian & Atle på www.atlejohansen.nu (föreläsningar)
Atle Johansen & Lilian Arturén • 0702-88 10 16, 0708-66 66 73

2605 • 13.00-13.50

Framgång börjar i tanken – skapa bättre resultat med rätt inställning

Våra tankar styr våra beteenden och våra beteenden styr våra resultat. För att skapa goda reslutat behöver vi därför skapa tankar, målbilder och attityder som hjälper oss att nå dem.
Vill du skapa en framgångsrik organisation med ökad motivation och kreativitet, bättre relationer och ökad måluppfyllnad? Vill du må och fungera bättre – både på jobbet och
privat? På ett inspirerande, humoristiskt och fartfyllt sätt ger Malin dig tips och enkla verktyg för hur du tar kontroll över dina tankar, skapar tändande målbilder och positiva
attityder som leder dig fram till de resultat du vill nå.
Malin är mental tränare, coach och utbildare. Med samma verktyg som används av världens mest framstående idrottare hjälper hon företag och privatpersoner att bli vinnare i
sitt eget OS. Malin är aktuell med boken ”Nå dina mål – tio enkla steg till framgång”.
Malin Boström • E.L.I.T. Consulting, 0706-00 27 48, info@malinbostrom.se, www.malinbostrom.se

2606 • 14.10-15.00

WOW! - Så får du dina kunder att rekommendera dig!

Säger dina kunder “Tack” eller “WOW!”? Tomas Lydahl, författare till succéboken “WOW! Så får du dina kunder att rekommendera dig!” föreläser världen över om hur du kan
anlita världens bästa säljare utan kostnad, dina kunder.
Tomas Lydahl bodde i Los Angeles i 18 år och jobbade bland annat som försäljningschef för Marriott Hotels. Livet och karriären i USA skapade nya perspektiv för Tomas. Han
flyttade till USA som 23-åring och började jobba som servitör för Marriott Hotels i Palm Springs, utanför Los Angeles. 12 år senare hade han avancerat på karriärstegen och jobbade
som försäljningschef. Kundbemötandet i USA är på en helt annan nivå än i Sverige, säger Tomas. Du måste ge kunder en anledning att välja just dig utöver dina produkter och
tjänster, fortsätter han. Nöjda kunder har fått precis vad de förväntar sig, inte mer och inte mindre och de berättar inte om dig förrän någon frågar. Men levererar du istället
utöver kundens förväntningar, då berättar de gärna om dig till alla de känner. Alltså förlorar du potentiell inkomst för varje kund som inte pratar om dig. Vill du dubbla din försäljning? Enkelt!
Få bara varje kund att endast rekommendera en ny liknande kund så ökar du din försäljning med 100%!
Vikten av att ta hand om kunder är kanske inte något nytt men Tomas berättar det på ett sådant sätt att det skapar “AHA” upplevelser som får publiker världen över att behandla kunder bättre
än de tidigare gjort och det i sin tur ökar naturligtvis deras försäljning. Vill du ha glada effektiva medarbetare, lyriska kunder, glada chefer och ökad försäljning är Tomas Lydahl och hans bok
ett måste på ert event.
Tomas Lydahl • WOW Marketing Sverige, 0732-00 08 99, info@wowmarketing.se, www.wowmarketing.se

2607 • 15.20-16.10

Programmera din hjärna för kärlek, lycka och framgång!

Kan du påverka vad du tänker? Vet du att vi tänker ca 50 000 tankar om dagen? Och de allra flesta av oss tänker automatiskt samma tankar idag, som vi gjorde igår! Många av
oss är heller inte medvetna om den påverkan vi utsätts för dagligen, som gör att vi tänker positivt eller negativt. Finns det något område i ditt liv som du skulle vilja förändra?
T ex din ekonomi, dina relationer, ditt arbete eller din vikt. Genom att själv programmera din hjärna kan du lättare få det du vill ha. För du vet väl att: du är vad du tänker, du
får vad du tänker och du blir vad du tänker!
Jeanett Friswall är professionell coach och föreläsare. Hon arbetar oftast med chefer/ledare, coacher, pedagoger, föräldrar, egenföretagare och alla andra som är intresserade av
att växa och utvecklas som ledare i sina liv. Hennes motto är att Alla kan lyckas! och hon drivs av sin passion för att uppmuntra människor att tänka mera positivt om sig själva
och andra. Hennes tips och idéer är lätta att ta till sig och framförs med humor, värme och engagemang!
Jeanett Friswall • Konsten att lyckas Sverige, 0417-401 50, jeanett@konstenattlyckas.se, www.konstenattlyckas.se

Advanced 2013 • www.advanced.se

Samarbetspartners

SVT: “KUNSKAPSDAGARNA - en revolution inom konferensvärlden…”
Kunskapsdagarna har sedan 1998 genomförts vid närmare 200 gånger, över hela
landet.
KUNSKAPSDAGARNA - ett marknadstorg med varierat utbud av budskap i tiden och
med företag och föreläsare som brinner för kunskapsförmedling. En unik samlingsplats
för säljare och köpare av tjänster och för dem som “bara” vill veta mera.
Att erbjuda tjänster handlar uteslutande om insiktsförsäljning. Som tänkbar köpare
eller konsument även av tjänster vill man helst besiktiga “varan” före beslut om
kommande affärer. Det finns få möjligheter till det.
KUNSKAPSDAGARNA är det enda tillfället där köpare och
konsumenter, utan annan insats än tid, kan få tillgång till
ett brett utbud av och ett smakprov på kunskaper att tillföra
sin organisation och sig själv. Det är ingen tillfällighet att
evenemanget sponsras av framsynta fackliga organisationer.
Att mingla är inne. Vi erbjuder ett tillfälle att
skapa nya relationer med det djupare syftet att
också samlas med gemensam önskan att nå ny
och uppdaterad kunskap. Att bli inspirerad för
framtiden. Arrangemanget genomförs i samverkan
med föredragshållarna och finansieras av våra
samarbetspartners.
Välkommen!

Hans Görgensson • Kunskapsdagarna Sverige AB
013-13 62 40, hans@kunskapsdagarna.nu

Vill du framåt?

Tel: 070-586 85 63
E-post: kerstin@keycoaching.se
Hemsida: www.keycoaching.se

Hos KeyCoaching hittar du ett brett utbud av tjänster och produkter som
hjälper dig och din organisation att utvecklas, få mer arbetsglädje och nå bättre
resultat inom ledarskap, personlig utveckling och affärsutveckling. Vi coachar
fram och analyserar ditt och din organisations behov och matchar sedan med
rätt utvecklingsinsats.
• UtbildningsDagarna - öppna kurser som hjälper dig på jobbet
• Talarförmedling - skräddarsydda föreläsningar och utbildningar som ger
önskat resultat
• Personlig coaching – förmedling av coacher som är experter inom sitt område.
Lös problem och nå dina mål och drömmar snabbare och lättare
KeyCoaching hjälper dig med din utveckling. Läs mer på www.keycoaching.se

Kerstin Wångstedt
KeyCoaching

Advanced 2013 • www.advanced.se

