KunskapsDagarna
Stärk din konkurrensförmåga - besök

26 NOVEMBER 2012

Hans Görgensson

Grundare av Kunskapsdagarna

Välkommen till Kunskapsdagarna Linköping!
Välj bland 13 spännande teman och inspirerande talare!
Vi räknar med ett stort intresse - så anmäl Dig nu!
Vi ser fram emot att träffa Dig på
Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68

Eric Thyrell

Klart för drabbning!

Cecilia Åkesdotter

Mindfulness - framgångsrik
kompetens i arbetslivet

Annika Sörensen

Björn Liljeqvist

Konsten att orka vara ledare

Dåligt minne – glöm det!

Torkild Sköld

Katarina Bergström

En föreläsning om chefskap, ledarskap, äktenskap,
föräldraskap, vänskap eller
galenskap - vad skapar du?

Det goda värdskapet

Anmäl dig via din sponsor
www.kunskapsdagarna.nu
(utan kostnad)

Nina Buchaus

Säg det med Karisma 3.0!

Torgny Steen

Så slipper du tjat, oro
och frustration i skolan
och hemma!

PLATS: QUALITY HOTEL EKOXEN
ORT: LINKÖPING

26 NOVEMBER 2012

SEMINARIER: 2489-2495
RUM: MYRSTACKEN

2489 • 08.50-09.40

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

2490 • 10.00-10.50

Säg det med Karisma 3.0!

Ladda ner en ny programvara, inte i mobilen eller datorn, utan under föreläsningen – i dig själv! För dig som vill påverka och göra skillnad med din kommunikation kommer
karisma att bli ett viktigt begrepp i framtiden. Med karisma har du större chans att beröra och påverka andra och bli mer framgångsrik både privat och på jobbet. Finns det
tekniker som höjer din karisma i kommunikationen? Nina Buchaus jobbar som retorikcoach och hon ger dig tre karismahöjande tekniker under föreläsningen. Det handlar om
glöd, grimaser och gester – Karisma 3.0.
Lyssna på Nina Buchaus som har spetskompetens i retorik. Hon konkretiserar retorikens verktyg, gör ämnet retorik till något väldigt begripligt och lägger in en stänk humor. Nina
erbjuder föreläsningar, kurser och individuell coachning i retorik så att du blir en karismatisk kommunikatör!
Nina Buchaus • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.se

2491 • 11.10-12.00

Dåligt minne – glöm det!

Visst är det trevligt när andra människor lägger märke till och kommer ihåg oss? Många säger att de aldrig glömmer ett ansikte, men att komma ihåg namn kan vara svårare.
Om du minns vad en kund eller medarbetare heter signalerar du ett intresse för personen och hennes behov. I denna föreläsning visar Björn Liljeqvist hur du med enkla och
systematiska metoder använder ditt minne rätt – för tro det eller ej, ditt minne är fantastiskt!
Björn Liljeqvist är civilingenjör, styrelseledamot i Mensa International och författare till storsäljaren ”Plugga smart och lär dig mer!”.
Björn Liljeqvist • BrainGain, 070-999 19 74, kontakt@braingain.se, www.braingain.se

2492 • 13.00-13.50
Klart för drabbning!

Alla människors vardag är full av möten med andra människor och företag. I dessa möten uppstår ofta missförstånd och motsättningar. Alla bevakar sina egna intressen och
ibland är det svårt att veta vilket handlande, som leder till de resultat man önskar. Föreläsningen “Klart för drabbning” är en högintensiv timma full av nycklar, ledtrådar och
förhållningssätt som syftar till att förhindra och lösa energislukande vardagliga konflikter på arbetet och i privatlivet.
Eric har utbildat över 10 000 svenskar i ämnena konflikthantering, kommunikation och försäljning. I hans referenslista syns bla: Ernst &Young, Nordea, Polisen, Stureplansgruppen,
Svensk Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån.
Eric Thyrell • 0707-75 75 78, eric@salesroom.se, www.salesroom.se

2493 • 14.10-15.00

En föreläsning om chefskap, ledarskap, äktenskap, föräldraskap, vänskap eller galenskap - vad skapar du?

Personligt ledarskap handlar om att du tar aktiva beslut, tar ansvar för dina handlingar och därmed kan påverka resultatet av hur din verklighet kommer att se ut. Allt beror på
vilka val vi gör och hur vi gör dem.
Många gånger fokuserar ledarskap på att leda andra människor men egentligen börjar det med oss själva. Först när vi är bra på att leda oss själva så blir vi bra på att leda andra.
Torkild blev utnämnd till Årets bästa nya föreläsare 2011.
Torkild Sköld • 0734-10 01 05, torkild@torkildskold.se, www.torkildskold.se

2494 • 15.20-16.10

Storytelling befolkar varumärket!

Företag och organisationer har berättelser som visar vilka de är, var de kommer ifrån och vart de är på väg. Dessa kan användas för att nå framgång. Storytelling adderar emotionella
värden till tabeller och diagram. Berättelserna skärper ledarskap, sälj- och organisationsutveckling. Matts Heijbel är journalist med socialantropologisk bakgrund. Han kallas Mr
Storyteller och hans bok Storytelling befolkar varumärket har vunnit pris. En helt power point-fri presentation med spännande exempel på – storytelling.
Matts Heijbel • VD, Heijbel & Co AB, 070-733 17 88, matts@storytellers.se

2495 • 19.00- Underhållning med Julia Olsson och Blue Berrys

18.30-19.00
Julia Olsson från Åtvidaberg, är en ung talangfull sångerska med karaktärsfull
röst, som skriver egna låtar men gärna sjunger Elvis, Stones, Adele mm. Julia
kom till slutaudition i Idol 2010 och medverkade i ” P4 Svensktoppen nästa”
samma år. Julia har även medverkat i Radio P4 Östergötland med Blue Berrys
som kompband.
Blue Berrys bildades på 70-talet med inriktning på instrumentala låtar och med Shadows och Spotnicks som förebilder.
Blue Berrys är idag ett rutinerat rockigt dansband med en repertoar som spänner från 50- talet till idag. Blue Berrys består av:
Per Gustavsson gitarr och sång, Willy Dahlqvist bas/keyboard och sång, Janne Palm trummor, Kent Strömberg bas, Anders
Ström saxofon och gitarr.

Tag chansen - trevlig mingelmöjlighet
med buffébord från kl. 18.30!
Mingelbuffen ska förhandsbokas senast den 21 november till:
amin.daag@choice.se eller 0708-33 70 03.
Om ni är med på Kunskapsdagarna på dagen - kan ni betala
mingelbuffen i receptionen där ni efter betalning erhåller en
matbiljett (för att undvika köer på kvällen).
Mingelbuffén inkl. lättöl/vatten 125 kronor.
Obs! Antalet platser är begränsat!

Advanced 2012 • www.advanced.se

PLATS: QUALITY HOTEL EKOXEN
ORT: LINKÖPING

26 NOVEMBER 2012

SEMINARIER: 2496-2501
RUM: BIKUPAN

2496 • 08.50-09.40

Mindfulness - framgångsrik kompetens i arbetslivet

Välkommen till inspirerande föreläsning i medveten närvaro med Cecilia Åkesdotter, en av Sveriges främsta och mest efterfrågade experter inom mindfulness för chefer och
medarbetare i näringslivet och offentlig verksamhet. Här får du en dörröppnare till medveten närvaro och dess användningsområden, metodik, vetenskaplig forskning och du får
även testa en övning i praktiken. Mindfulness är en tillgång för hela personalstyrkan, men främst för dig med personalansvar samt för medarbetare som arbetar med bemötande
och professionella samtal - försäljare, personal inom skola, omsorg och vård, handläggare, banktjänstemän.
Cecilia Åkesdotter gav förra året ut självhjälpsboken Heartfulness som legat på 20-i-top på adlibris. Bok till specialpris finns till försäljning direkt efter föreläsningen.
Cecilia Åkesdotter • Heartfulness Inspiration AB, 0707-10 30 77, cecilia@heartfulness.se, www.heartfulness.se

2497 • 10.00-10.50
Det goda värdskapet

Möter du andra människor i ditt jobb? Är bra bemötande och service viktigt i din verksamhet? Då är det här en föreläsning för dig! DET GODA VÄRDSKAPET – konsten att få
människor att känna sig välkomna, är ett beprövat sätt att utveckla mötet mellan människor och bygga relationer. Men hur går det till i praktiken? Det låter enkelt och självklart
– men är lättare sagt än gjort.
Katarina Bergström från Värdskapet AB, delar med sig av historier, exempel och perspektiv på värdskap. Du får en rejäl dos inspiration och samtidigt grunderna i värdskap, vad
det kan vara bra för och varför det är viktigt. Du får tips och idéer hur du kan sätta igång direkt och använda tankegångarna i din vardag.
VÄRDSKAPET etablerade begreppet Det goda värdskapet för över tio år sedan och har gjort över 2300 föreläsningar inom privat- och offentlig verksamhet.
Katarina Bergström • Värdskapet, 08-714 08 10, katarina@vardskapet.se, www.vardskapet.se

2498 • 11.10-12.00

Så slipper du tjat, oro och frustration i skolan och hemma!

Många föräldrar upplever att de tar stort ansvar för barnens skolgång och att det lätt blir tjat, oro och frustration vid läxläsning och annat som hör skolan till. Torgny är
fyrbarnspappan som själv upplevt hur det är när allt inte går som planerat. Och som beslutade sig för att göra något åt det. Idag hjälper han barn, ungdomar (och föräldrar) som;
har myror i baken, är under utredning eller har en diagnos, är omotiverade eller skoltrötta, vill öka koncentrationen, vill lära sig hantera stress och press eller vill höja sina betyg.
Torgny Steen är Kommunikolog och Pionjär för en skola för ALLA hjärnor. Efter år med ledande positioner på Aftonbladet, IDG Sweden, Riksmedia och Sydsvenskan driver
han CreativeChildren™ för barn och föräldrar som vill ta hjärnvägen till hälsa, livsglädje och lärande. Tillsammans med skolan utvecklar han kurser i ledarskap, lärande och
stresshantering. I höst kommer Torgnys nya bok om hur långsamma rörelser hjälper dig må bra och nå dina mål i skolan och hemma.
Torgny Steen • 0707-17 05 95, torgny@h2inspiration.se, www.creativechildren.se, www.sverigestalare.se

2499 • 13.00-13.50

Att överlista Jante – om konsten att lyfta sig själv och andra

”Jag vill inte vara till besvär...”, ”Inte kan väl jag söka det där internjobbet...”, ”Vem tror hon att hon är!?” Varje dag förminskar och begränsar vi oss själva och våra medmänniskor,
i tankar, ord och i handlingar – ofta utan att ens reflektera över det. Jantementaliteten är fortfarande djupt rotad i den svenska folksjälen och håller oss nere med sina viskningar:
”Du ska inte tro att du är något, du duger inte, stick inte ut...” Men du kan överlista Jante och skapa en inre hejarklack som lyfter dig själv och andra.
Tomas Gunnarsson tar dig med på en inspirerande och insiktsfull upptäcktsfärd i konsten att stå upp för sig själv, vända avund till inspiration och visa omtanke om andra.
Tomas Gunnarsson är psykosyntesterapeut, coach, föreläsare och författare.
Tomas Gunnarsson • 0705-98 92 70, tomas@tomasgunnarsson.se, www.tomasgunnarsson.se

2500 • 14.10-15.00

Effektiv kommunikation - nyckeln till framgång!

I hissen med VD:n - men orden flyr dig? Stammande i ett mötesrum oförmögen att fånga intresset? Vad sägs om att förbereda dig för situationer som dessa och öva
i en varm och uppmuntrande miljö? Följ med oss och lär dig om vårt kommunikationslabb och hur du tydligt formulerar dina idéer i alla situationer i ditt liv. Din röst har betydelse.
Lasse Mattsson • President, Linköping Toastmasters Club, info.linkoping@toastmasters.se

2501 • 15.20-16.10

Konsten att orka vara ledare

Att vara ledare i dagens snabba samhälle är en tuff uppgift oavsett nivå på ledarskapet. Det finns gott om information ”därute” om var/när/hur. Men sanningen är den att du
måste ta hand om dig själv först för att må bra i ditt ledarskap och kunna utveckla det. Under denna föreläsning kommer Dr Annika dela med sig av sin modell för hur man
skapar god hälsa, mer ork och därmed också bättre lönsamhet för dig som ledare. Annika Sörensen är leg läkare, spec i allmänmedicin och hon har under de senaste åren ägnat
sig åt hur man skapar ett långsiktigt hälsosamt och lönsamt ledarskap.
Annika Sörensen • Ask Dr Annika, 0705-28 08 14, info@askdrannika.com, www.askdrannika.com

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

Hans Görgensson
Advanced 2012 • www.advanced.se

Samarbetspartners

Få inspiration och kontakter genom Kunskapsdagarna
Jusek ser Kunskapsdagarna som ett utmärkt sätt att skapa kontakter,
få inspiration och kunskap inom en mängd olika områden. Vi
samarbetar med Kunskapsdagarna i frågor som rör arbetslivet och den
egna arbetsplatsen. Du som deltagare kan välja bland ett antal olika
seminarier och föreläsningar och det bästa med Kunskapsdagarna är
att det är ett lokalt arrangemang som ges på många orter i landet.
Christina Petri
Projektledare, Jusek

N AT U R V E TA R N A – G Ö R S K I L L N A D
Naturvetarna är Sacoförbundet för
professionella inom Life Science,
matematik och datavetenskap, Earth
Science, agronomi, skog och miljö.
Helena Nicklasson, Sofia Sjöholm, Ann Lundström
och Christel Lindgren är våra karriärrådgivare på
Naturvetarna.

Civilekonomerna ger professionell support och rådgivning till 39 000
medlemmar. Vår målsättning är att din utbildning ska löna sig bland
annat genom bra villkor i arbetslivet. Vi erbjuder även en rad
karriärtjänster som kan vara till nytta när du vill få ut det bästa av din
anställning. Förbundet har sedan 1937 arbetat med det mesta som rör
civilekonomers arbetsliv. Vi har därför en gedigen kompetens inom
området som även du har nytta av.

Fanny Hemmingsson

Projektledare, Civilekonomerna

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 2012 • www.advanced.se

QUALITY HOTEL EKOXEN
– traditionsenligt julbord med skaldjurstema

Snart är det dags för Brasseri Britto att hälsa er välkomna till en smakfull jultradition. Ta för er av julbuffén fylld med hummer, krabba, rökta
räkor och traditionella julrätter. Varför inte starta kvällen med glögg
eller ett glas mousserande i baren.
Skynda dig att och boka. Julen är snart här.
Ring Amin på 013-252600, eller skicka ett mail till amin.daag@choice.se
Hjärtligt välkommna
Pris: 549:- / per person

QUALITY HOTEL EKOXEN | q.ekoxen@choice.se | +46(0)13 25 26 00 | choice.se

