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PLATS: QUALITY HOTEL EKOXEN
ORT: LINKÖPING

9 DECEMBER 2013

SEMINARIER: 2695-2700
RUM: MYRSTACKEN

2695 • 08.40-09.30

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

2696 • 09.50-10.40

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

2697 • 11.00-11.50
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

2698 • 13.00-13.50

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

2699 • 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. I augusti i år släpptes hennes bok “Släng problemglasögonen”.
Gunnel Ryner • EQP Business School, 0708-82 46 21, gunnel@eqp.se, www.eqp.se

2700 • 15.20-16.10

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

Mat och fika
Fika:

45:- per person (kaffe & fralla, endast kaffe 25:-)

Lunch: 150:- per person (soppa, salladsbuffé, 2 varmrätter,
dessert, lättöl/vatten och kaffe)
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PLATS: QUALITY HOTEL EKOXEN
ORT: LINKÖPING

9 DECEMBER 2013

SEMINARIER: 2701-2707
RUM: BIKUPAN

2701 • 08.40-09.30

Att skriva för att övertyga

Mikael Rosén är skribent, föreläsare och har varit chef för olika reklam- och kommunikationsbyråer. Författare till boken “Skriva för att övertyga”.
Han ger handfasta råd, tips, metoder och verktyg som underlättar skrivarbetet och ger garanterat bättre texter. Mikael har mer än 20 års
erfarenhet av att förbättra företag, myndigheters och organisationers texter med målet att skapa texter som stärker varumärke och förklarar det som kan vara svårt att förklara.
Mikaels specialitet är att handfast visa hur texterna anpassas utifrån:
• Argumentation, disposition och påverkan.
• Målgruppsanpassning i praktiken.
• Varumärkesplattformar och kärnvärden. Varför “corporate bullshit” inte fungerar
• Vanliga fel och vad man kan göra åt dem.
• Hur man förbättrar sin personliga skrivprocess så resultatet bättre.
• Hur man målsätter och mäter resultatet av bättre texter.
Mikael Rosén • Text och Tanke AB, 070-651 10 45, textochtanke@gmail.com

2702 • 09.50-10.40

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

2703 • 11.00-11.50

Andan i halsen? Stressa av med ACT!

Att känna lugn istället för stress, att njuta av stunden istället för att älta det som hände igår eller stressa upp sig för det som ska hända i morgon. Under Inger Petterssons
föreläsning lär du dig hur du kan stressa av med metoden ACT.
ACT består av tre grundsteg:
• Accept (Acceptera)
• Choose (Välj)
• Take Action (Agera)
Vad bör jag och kan jag förändra? Vad behöver jag acceptera? Att fokusera på stress skapar ofta ny stress. Därför är det viktigt att acceptera att du inte kan påverka allt och lägga energin på
rätt saker. Både i privatlivet och på jobbet är det en tillgång för dig att kunna hantera stress oavsett om du är ledare eller medarbetare. Du får en högre livskvalitet genom att lära dig att göra
medvetna val och att acceptera det du inte kan förändra.
I sina föreläsningar växlar Inger mellan fakta, exempel och praktiska övningar.
Inger Pettersson • Allakansälja, 073-955 37 57, inger@allakansalja.se, www.allakansalja.se

2704 • 12.00-12.45

Tänk om livet är WOW! och inte en hinderbana!

Tänk om det enda vi kan uppleva är våra känslor och våra känslor kommer från våra tankar. Tänk om de flesta hinder i livet kommer ifrån våra tankar om situationer och
omständigheter. Tänk om tankar bara är tankar och inte verklighet förrän vi tror på dem och kan försvinna om vi bara släpper dem.
WOW! Då behöver ju inte livet likna en hinderbana där den som hanterar sina hinder bäst blir lyckligast utan den som släpper sina hinder (tankar) har ingenting att hantera
utan kan vara lycklig direkt!
Tomas Lydahl har studerat personlig utveckling de senaste 20 åren men har nu gjort en otrolig upptäckt som har förändrat hans åsikter totalt! Vi behöver inte programmera om
oss eller lära oss att arbeta bort saker som stoppar oss. Det enda som behövs är att förstå hur vi fungerar. Under 45 minuter kommer Tomas att ta dig på en kort resa som kan
förändra ditt liv totalt.
Tomas Lydahl • WOW Marketing Sverige, 0732-00 08 99, info@wowmarketing.se, www.wowmarketing.se

2705 • 13.00-13.50
Du väljer att lyckas

Håkan är världens första legitimerade sjukgymnast med CP-skada, ett mål han uppnådde genom att vända uppochned på begreppet handikappad, ifrågasätta gamla invanda
tankesätt och hitta nya lösningar. Håkans förmåga är att vända svagheter till styrkor och han visar att det går att lyckas trots att förutsättningarna i första anblicken inte tycks
vara de bästa. Håkan anlitas som inspirationsföreläsare tack vare hans stora trovärdighet när han säger att vi kan mer än vad vi tror. Håller även föreläsningar om mångfald,
bemötande och funktionshinder utifrån en unik blandning av vetenskaplig och empirisk kunskap.
Håkan Svensson • Hkan!, 070-571 75 83, info@hkan.nu, www.hkan.nu

2706 • 14.10-15.00

69 Tips på hur du blir en hållbar ledare

Den här föreläsningen stöttar dig i ditt personliga ledarskap, så att du kan bli en hållbar ledare. Under föreläsningen får du genom vardagliga och tankeväckande exempel, tips
om vad du kan göra för att hushålla med din kraft och dina resurser, för att orka och även tycka att det är roligt och vilja arbeta som ledare.
Vi lever 24 timmar om dygnet, och allt påverkar allt! Du är regissören i ditt eget ledarskap, både nu och i framtiden!
Carina Lätt har mångårig erfarenhet som föreläsare, konsult och arbetsledare inom personalområdet samt som chefscoach och utvecklingsledare inom privat och offentlig sektor.
Hon är beteendevetare, med vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi, internationellt certifierad coach (ACC-nivå enligt ICF), samt utbildad inom olika dramatekniker.
Hennes första bok ”Att coacha grupper”, gavs ut av bokförlaget Liber och blev nominerad till årets HR-bok 2010.
Under sensommaren 2013 släpptes hennes nya bok ”69 Tips på hur du blir en hållbar ledare”.
Carina Lätt • Chefskonsulten, info@chefskonsulten.se, www.chefskonsulten.se

2707 • 15.20-16.10
Våga Välja Verklighet

Förändring är här för att stanna. Omorganisationer där vi jobbar. Chefer som kommer och går. Efter semestern har du nya arbetskamrater och helt plötsligt ska du
börja jobba med ett nytt IT-system. Blir du trött och längtar efter arbetsro? Eller ser du nya möjligheter? Vi reagerar olika på förändring. När vi inte vet hur den
påverkar oss, så reagerar vi spontant med motstånd. Till syvende och sist väljer du själv hur du vill ta emot det nya. Hur gör du idag? Och hur skulle du vilja göra?
Hur kan du tänka och agera när du möter förändring så att det blir bra för dig? Välkommen att rusta dig för ett liv i förändring!
Ing-Marie Bergqvist & Kim Loeld • Directa, 073-890 44 78 (Ing-Marie), 070-918 17 98 (Kim), ing-marie.bergqvist@directa.se, kim.loeld@directa.se,
www.directa.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
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