VÄLKOMMEN TILL BNI-DAGARNA I
KARLSKRONA MED TEKNISK KNOCKOUT
I SAMARBETE MED KUNSKAPSDAGARNA!

Välj bland 12 spännande teman och inspirerande talare!
Vi räknar med ett stort intresse - så anmäl Dig nu!

Teknisk Knockout

Vi ser fram emot att träffa Dig på
First Hotel Statt, Ronnebygatan 37-39

Andreas Svanberg

Nutidens Kommunikation

Elisabeth Wahlin
100% inspiration!

Hasse Olsson

Tomas Eriksson

Thank God it’s Monday

Ditt jobb – hur underbart
kan det bli?

Thomas Krantz

Christina ”Kicki” Forsenhäll

Ser du inte vad jag säger?
Om kroppsspråkets betydelse
med skådespelaren Thomas
Krantz

Janne Lundgren

Jo, du kan - när du vet varför!

Byt fokus till rätt fokus!

Jesper Caron

Förändring och framsteg!

Anmälan helt utan kostnad på
www.kunskapsdagarna.nu
(välj Anmälan och därefter Kunskapsdagarna i huvudmenyn)

Förbeställ din lunch som serveras på Fox & Anchor (Restaurangen på hotellet)
Pris 100:- inkl. måltidsdryck samt kaffe på maten. Kött- och Fiskalternativ.
Mejla din beställning till info@matkonsult.nu OBS! Gäller endast för den 23/4.
Kaffebiljetter köpes i receptionen (kaffestationer vid de olika pauserna).

23 APRIL: KUNSKAPSDAGARNA
24 APRIL: TEKNISK KNOCKOUT

KUNSKAPSDAGARNA
23 APRIL 2015

PLATS: FIRST HOTEL STATT
ORT: KARLSKRONA
SEMINARIER: 2826-2831
RUM: STORA SALEN

2826 • 08.50-09.40

Förändring och framsteg!

I den här föreläsningen får du lära dig ett antal konkreta tips på hur du fullföljer en önskad förändring. Alltför ofta påbörjar vi en förändring men slutför den aldrig utan går
tillbaka till det gamla igen. Varför då? Ville man inte tillräckligt mycket? Saknade man tydliga mål? Nej, inte nödvändigtvis. Det finns större krafter i omlopp än så. I den här
föreläsningen tar vi en rejäl titt på hur man skapar bestående förändring, på riktigt. Jesper Caron, har gjort över 500 föreläsningar för företag runt om i världen. Han är också
mannen bakom superbloggen Framsteg på facebook som varje vecka når över 1000 000 svenskar samt aktuell med nya boken ”Framsteg”.
Jesper Caron • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.se

2827 • 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 framgångsfaktorer
och potential.
Christina ”Kicki” Forsenhäll • K.i.c.k.i, 073-708 75 03, info@kicki.nu, www.kicki.nu

2828 • 11.10-12.00

Ser du inte vad jag säger? Om kroppsspråkets betydelse med skådespelaren Thomas Krantz

Vi lever i en värld fylld av kommunikation där det är ytterst viktig att alltid bli rätt uppfattad. Att bli medveten om vilka signaler jag via mitt kroppsspråk sänder till min omgivning
och att kunna tolka vad andra sänder till mig, har därför en avgörande betydelse. En underhållande, intressant och lärorik föreläsning om kroppsspråkets betydelse för att förstå
sig själv och andra.
Thomas Krantz • 040-611 23 50, 073-399 23 50, thomaskrantz2000@yahoo.se

2829 • 13.00-13.50
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, bemötande och inställning och delar med sig av en egen drivkraftsmodell och energiboostprogram. Med
glimten i ögat och mycket humor bjuder hon på en cocktail av egna och andras erfarenheter, interaktivitet, unikt bildspel och uppmanar oss till att tro på vår egen förmåga till
att göra vad vi kan, med det vi har, där vi är!
En riktig ”feel good ” föreläsning!
Elisabeth Wahlin • InspireraMera AB, 070-525 30 40, ew@inspireramera.com, www.inspireramera.com

2830 • 14.10-15.00

Ditt jobb – hur underbart kan det bli?

Ditt arbete kan vara frustrerande, stressigt och tråkigt – eller alldeles, alldeles underbart. Hur underbart kan det bli? Hur underbart tillåter du det att bli? Och hur kommer du
dit? Det här föredraget är fyllt av tips och inspiration. Vägarna till ökad arbetsglädje är många – välj dina egna favoriter. Tomas Eriksson är ingenjören, organisationskonsulten
och föreläsaren som blev världens lyckligaste människa. Tomas får omdömen av sina åhörare som “Här snackar vi inspiration och energi”, “Underbar föreläsare” och “Fantastiskt
bra att få så mycket sagt så enkelt och på så kort tid”.
Tomas Eriksson • Vidare Organisationsutveckling Sverige AB, 0708-10 36 36, tomas@arbetsgladje.se, www.arbetsgladje.se

2831 • 15.20-16.10

Jo, du kan - när du vet varför!

Föreläsning väcker tankar, inspiration och aha för alla! En föreläsning om personligt inre ledarskap som är uppbyggt kring ett fyrtal i ESS. Ett fyrtal för framgång. Föreläsningen
innehåller personliga berättelser om passion, mål, tankar och beslut för att nå den framtid du vill ha. Detta är en föreläsning om personligt inre ledarskap för att hitta den ledare
du vill vara. En inspirerande och motiverande stund för dig som vill utveckla ditt mod att våga, fast rädslan finns. Jag kommer att ge dig berättelser ur mitt liv från de djupaste
svackorna till den ljusaste framgång. För som du vet; kan jag – så kan du, bara du vet varför!
Janne Lundgren • Bra Livsutveckling AB, 0709-22 05 41, janne@jannelundgren.com, www.jannelundgren.com

Advanced 2015 • www.advanced.se

KUNSKAPSDAGARNA
23 APRIL 2015

PLATS: FIRST HOTEL STATT
ORT: KARLSKRONA
SEMINARIER: 2832-2836
RUM: GULA SALONGEN

2832 • 08.50-09.40
Tala med – inte om!

Många drar sig för ett personligt samtal i ett känsligt ämne. Det är oftast svårt att börja. Det handlar om rädslan för oväntade eller obehagliga reaktioner i samband med samtalet
eller efteråt. Faktum är att rädslan ofta är överdriven eller rent av obefogad. De negativa effekterna uteblir som regel om du bara ägnar lite extra energi och tid åt förberedelserna.
Grunden är att utveckla sin förmåga att lyssna både direkt och indirekt.
Lennart Hägglöf presenterar en manual för det nödvändiga samtalet med tips för dig som chef, medarbetare eller i andra roller i livet. Att tala med och inte om är både utvecklande
och förebyggande för bägge parter.
Lennart Hägglöf är ledarskapsutvecklare i privat- och offentligt näringsliv.
Lennart Hägglöf • 070-576 30 40, lennart.hagglof@ageranu.se

2833 • 10.00-10.50

Thank God it’s Monday

Försäljning – Vad är det som skapar försäljningsresultat i världsklass?
Hasse Olsson har enligt egen utsago själv tillhört Sveriges Top 100 sämsta säljare!
Idag har han tränat över 14.000 säljare/konsulter/rådgivare/servicepersoner och är en av Sveriges mest anlitade konsulter och föreläsare inom försäljning/säljledning/tillväxt/
målstyrning och företagskultur.
Hasse är känd för att vara rak, provocerande, okonventionell med mycket humor och energi lämnar han ingen oberörd, med ämnen som:
• Kunden har alltid fel!
• Kunskap är värdelöst!
• Kundvård är historia! Osv...
Kom och få dig en rejält omvälvande föreläsning om vad som krävs för att lyckas med försäljning i världsklass. Alla kan om de vill, hur mycket Vill DU?
Hasse Olsson • Revenue Factory, 070-534 00 74, hasse@revenuefactory.se, www.revenuefactory.se

2834 • 11.10-12.00

Sluta snacka, börja göra! Begrav ditt uppskjutarbeteende en gång för alla

Seminariet för dig som har tröttnat på att skjuta upp saker. Du vet vad du ”måste” göra, men det blir aldrig gjort och du undrar alltid varför. För det är ju inte så att du inte
kan, och du vill ju egentligen! Det är inget fel på dig; du är inte lat; du är inte dålig; du saknar inte driv. För vissa saker blir ju gjorda, eller hur? Rasmus Carlsson är coachen som
hjälper dig att lyckas med det omöjliga. Du får förklaringen till varför du inte gör det du bör, och du får lära dig ett sätt att coacha dig själv att komma vidare oavsett vad det är
du skjuter upp och hur länge du har gjort det.
Rasmus Carlsson • Klarsikt Coach & Konsult AB, 070-734 39 95, rasmus@klarsikt.se, www.klarsikt.se

2835 • 13.00-13.50

Ät dig till smärtfri, smart, stark, sund, smidig och snygg!

En inspirerande föreläsning som kommer ge dig nya insikter om hur kosten påverkar våra tillstånd och hälsa. Få klarhet i vad som ökar din hälsa och välmående!
Kost handlar inte bara om viktnedgång. Allt vi äter skapar kemi och byggstenar i kroppen som ger oss olika tillstånd!
Inflammationsdämpande kost ger dig ett lättare liv på många sätt! Ät dig fri i ifrån reumatisk värk, IBS, övervikt, diabetes2, Chrons sjukdom mfl
Ge dig möjlighet till hälsosam vikt. Kvinnors metabolism i livet. Skyller du på ämnesomsättningsfel? Du kanske har rätt!
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
framgångsfaktorer och potential.
Christina ”Kicki” Forsenhäll • K.i.c.k.i, 073-708 75 03, info@kicki.nu, www.kicki.nu

2836 • 14.10-15.00

Monteringsinstruktion: Bygg en miljon kronor

• Hur du får tusentals kr extra på ditt konto varje år.
• Hur 1% extra ger dig några 100 000 kr.
• Hur du bygger upp en miljon kronor i arbetande kapital utan att leva ett snålt liv.
• Den framtida pensionsåldern blir ca 69-75 år. Vill du veta hur du får råd att gå fem år tidigare?
• Det viktigaste pensionsrådet du någonsin kommer att få.
Den privatekonomiska experten Niklas Nielsen hjälper dig att öka dina intäkter och minska dina kostnader vilket ger dig Goda Tider.
Niklas Nielsen • Goda Tider AB, 0709-70 60 66, niklas@godatider.nu, www.godatider.nu
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TEKNISK KNOCKOUT
24 APRIL 2015

PLATS: FIRST HOTEL STATT
ORT: KARLSKRONA
SEMINARIER: 2837-2838

Distansmöten kan i sin enklaste form innebära ett telefonsamtal.

Men det finns en hel del tillgänglig teknik som kan göra distansmöten betydligt effektivare.
Upplev enkla och kreativa lösningar i vårt forum Teknisk knockout!

2837 • 09.00-10.00

2838 • 10.30-12.15

Nutidens Kommunikation

I dag har vi fler smarta enheter per person än någonsin tidigare och dagarna då vi kommunicerade via sms börjar ta slut. Istället använder vi tjänster såsom
Skype för att kunna nå våra kontakter oavsett enhet. En självklarhet för de flesta i privatlivet, och ett helt naturligt beteende. Trots detta är vi ofta bundna
att endast kommunicera via en telefon på vår arbetsplats. Möjligheten att även här nå varandra, internt som externt, oavsett enhet eller arbetsplats är idag
inte framtid, utan nutid. Under detta pass visar Andreas Svanberg, Microsoft AB, hur Skype for Business möjliggör denna typ av kommunikation. Med honom
visar även Audicom Pendax hur Skype for Business flyttar in i mötesrummen. Från mobiltelefonen i soffan, till styrelserummet på kontoret – Det är var vi kallar
nutidens kommunikation.
Andreas Svanberg • Microsoft Sverige AB, 08-752 27 45, andsvan@microsoft.com, www.microsoft.se

Workshop
Kommunicera med personer på nytt sätt

Är tankarna på jobbet men kroppen hemma, eller tvärtom?
• Hur ringer man, chattar, dela filer, och håller presentationer eller videokonferenser från ett och samma program?
• Skype for Business låter medarbetarna arbeta tillsammans oavsett var de är.
• Upplev hur enkelt en helt ny typ av flexibilitet att jobba var du vill och när du vill för att göra det enklare att leverera både på jobbet och hemma.
Här visar även Audicom Pendax hur Skype for Business flyttar in i mötesrummen. Från mobiltelefonen i soffan, till styrelserummet på kontoret – Det är var vi
kallar nutidens kommunikation.
Andreas Svanberg • Microsoft Sverige AB, 08-752 27 45, andsvan@microsoft.com, www.microsoft.se

Vi introducerar Teknisk Knockout 2015

Teknisk Knockout är den nya mötesplatsen som
lanseras på olika platser 2015 med teman som: Det
nya arbetslivet, aktivitetsbaserade kontor, nutidens
kommunikation.
Med föredragshållare och workshops i samarbete
med världsledande företag.
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Vi introducerar
Teknisk Knockout 2015
Teknisk Knockout är den nya mötesplatsen som kommer att lanseras på olika platser 2015 med
teman som: Det nya arbetslivet, Aktivitetsbaserade kontor och Nutidens kommunikation.
Med föredragshållare och workshops i samarbete med världsledande företag.

Premiär den 4 maj i Linköping på Quality Hotel Ekoxen och i Karlskrona den 24 april på First Hotel.
Det personliga mötet har genomgått stora förändringar under historien. Kanske är förändringarna som störst just nu
i takt med urbanisering, digitalisering, sociala medier mm. Kanske minskar vi ner på det personliga, blir introverta
och fokuserar på de nära relationerna? Geografi blir kanske inte lika avgörande för närhet.
Hur kommer vi mötas i framtiden? Hur kommer vi se på det personliga mötet och teknikens möjligheter? Detta kommer
vi att både visa och förklara i vårt nya forum Teknisk knockout i anslutning till Kunskapsdagarna så håll utkik efter
kommande program på vår hemsida.
Välkommen
Hans Görgensson, VD och grundare
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The Big Idea
Acano unites previously incompatible audio, video and web technologies in coSpaces —
virtual meeting rooms, only radically better. With coSpaces, people work wherever their ideas
and creativity thrive.
Enter your coSpace at www.acano.com

Seminarieserie i samarbete med Microsoft 2015

Nutidens kommunikation
I dag har vi tjänster såsom Skype för att kunna nå våra kontakter oavsett enhet.
En självklarhet för de flesta i privatlivet, och ett helt naturligt beteende.
Trots detta är vi ofta bundna att endast kommunicera via en telefon på vår
arbetsplats. Möjligheten att även här nå varandra, internt som externt, oavsett enhet
eller arbetsplats är idag inte framtid, utan nutid, hur Skype for Business möjliggör en
annan typ av kommunikation.
Upplev själva i vår workshop efter seminariet
Med honom visar även Audicom Pendax hur Skype for Business flyttar in
mötesrummen. Från mobiltelefonen i soffan, till styrelserummet på kontoret – Det är
var vi kallar ”nutidens kommunikation.”
Premiär den 5 maj i Linköping på hotell Ekoxen och i Karlskrona den 24 maj på First Hotell

Vi kan hjälpa dig med:
•

Rådgivning i frågor som rör din
anställning

•

Lönerådgivning och lönestatistik

•

Stöd inför utvecklings- och lönesamtalet

•

Karriärcoaching

•

Hjälp med ansökningshandlingar och
CV-granskning

•

Hjälp med arbetet i den lokala klubben

•

Utbildning och stöd i lönekartläggning

•

Arbetsmiljöfrågor

•

Fackliga kurser

•

Chefskonferenser

•

Konferenser för egenföretagare

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund.
Vi är över 540 000 medlemmar, varav mer än 30 000 förtroendevalda på över 65 000 arbetsplatser. Unionen är ett fackförbund
där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan
vara medlemmar. Det är oavsett befattning, utbildning eller
lön.
Regionkontoret Unionen Sydost är verksam i Blekinge och
nordöstra Skåne och kontoret består av åtta ombudsmän, två
medlemsutvecklare, två administratörer samt regionchef.
Unionen finns i allt från tjänstemän i stora internationella koncerner till små familjeföretag. Vår vision är att skapa
trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Regionkontoret Sydost finns i Karlshamn.
Du når oss via vår växel 0454-30 34 00

Samarbetspartners

Om Kunskapsdagarna
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

VD, Kunskapsdagarna Sverige AB
Tel: 013-13 62 40
hans@kunskapsdagarna.nu
www.kunskapsdagarna.nu
Advanced 2015 • www.advanced.se

