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Hans Görgensson

Grundare av Kunskapsdagarna

Välkommen till Kunskapsdagarna Lund!
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
Scandic Star, Glimmervägen 5

Martin Höckenström
Ta kontroll över ditt arbete
och frigör tid!

Christine Radell

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

Elisabeth Wahlin
Orka Mera!

Micke Darmell

Uppkopplad eller avkopplad?
- om konsten att verka i en
uppkopplad värld

Susanne Fredriksson
Bemötande

Gunnel Ryner

Släng problemglasögonen
– starta en positiv revolution!

Jesper Caron

Frigör dina drivkrafter!

Nina Jansdotter

Ditt personliga varumärke

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

PLATS: SCANDIC STAR
ORT: LUND

15 APRIL 2013

SEMINARIER: 2545-2550

2545 • 08.40-09.30

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

2546 • 09.50-10.40
Bemötande

Hur får man personer i sin omgivning att känna sig sedda och må bra? Alla har vi behov av att stärka och fördjupa oss i “människokunskap” för att vi ska samverka och må bra
tillsammans i ett samhälle som hela tiden förändras och ställer större krav. I tider av neddragningar och kriser är det extra viktigt att alla inom en organisation förstår sitt ansvar
när det gäller att se dessa behov. För att få ett bra klimat på arbetsplatsen måste vi börja med oss själva.
Även om det ibland känns som att vi omges av gnällspikar och surkartar på jobbet har alla ett ansvar att bidra till att skapa ett klimat där man får, inte dräneras på, energi.
Susanne Fredriksson har under många år arbetat med personlig utveckling i olika sammanhang och målet med hennes föreläsningar är att alla ska få något med sig hem, i sin
mentala godispåse. Något som får en att känna att livet är något fantastiskt och värdefullt att ta vara på och något som vi inte bara kan rusa igenom.
Susanne Fredriksson • I samarbete med Content Talarbyrån, 08-556 320 20, info@content.se, www.content.se

2547 • 11.00-11.50

Frigör dina drivkrafter!

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

2548 • 13.10-14.00

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

2549 • 14.20-15.10

Inre ledarskap - en förutsättning för att kunna ge bra kundservice

Att ge god kundservice handlar om ett ständigt givande och tagande. Den som är trygg i sig själv och är bra på att leda sig själv, har lättare för att ge god service och bemöta
de konflikter som kan uppstå i livet, oavsett om det är på jobbet eller hemma. Torkild Sköld har jobbat med service och ledarskap i hela sitt yrkesverksamma liv. Han är en av
kometerna inom föreläsarvärlden och utsågs till årets bästa nya föreläsare 2011. Hans föreläsningar präglas av massor av inspiration och skratt.
Torkild Sköld • 0734-10 01 05, torkild@torkildskold.se, www.torkildskold.se

2550 • 15.30-16.20

Hänger balans och kreativitet ihop?

Är det så att hårt arbete kväver kreativiteten eller är uppfinnare fanatiker som arbetar med sina idéer dygnet runt? Poul Kongstad är neurokirurgen som under många år arbetat
som läkare på olycksplatser och akutmottagningar. Han arbetar sen ett antal år i regional chefsfunktion för ambulanssjukvården i Region Skåne. Han har i flera perioder även
arbetat som Jeepdoktor i Afrika och tycker att den afrikanska kontinenten har mycket att lära oss i västvärlden. Poul tar i sin föreläsning tar upp den kreativa processen och hur
man stimulerar ett kreativt förhållningssätt. Han berättar även om hur hjärnan fungerar och vilka möjligheter och begränsningar den har. Vidare tas hjärnans utveckling upp
i ett evolutionsperspektiv, parallellt med hur människor fungerar i grupp och organisation. Poul Kongstads föredrag är roliga, allmängiltiga och inkluderande. Tempot är högt
med utvikningar till våra mänskliga svagheter, drömmar och ofta med en stor portion självironi och humor. Som åhörare får man med sig både ny kunskap och förståelse för
komplexa problem.
Poul Kongstad • I samarbete med Content Talarbyrån, 08-556 320 20, info@content.se, www.content.se

Erbjudanden

i samband med KunskapsDagarna Lund:

Frukost 75:-

Starta dagen med hotellfrukost.
Serveras i Restaurang Gerdas
kl. 06.30-10.00.

Dagens lunch 85:-

Serveras i Restaurang Gerdas
kl. 11.30-13.30.

Kaffe & kaka 20:-

Då det är många anmälda till KunskapsDagarna Lund ber vi er att förboka
frukost och lunch senast torsdag den 11/4. Skicka ett mail med dina önskemål
till meeting.starlund@scandichotels.com
Meddela även önskemål om eventuell specialkost.

Finns att köpa i receptionen i
lobbyn under hela dagen.
Advanced 2013 • www.advanced.se

PLATS: SCANDIC STAR
ORT: LUND

15 APRIL 2013

SEMINARIER: 2551-2557

2551 • 08.40-09.30

Uppkopplad eller avkopplad? - om konsten att verka i en uppkopplad värld

Micke Darmell, är en föreläsare som berör.
Verksamhetens relationskapital talar man om idag, kanske den viktigaste och mest värdefulla tillgång en verksamhet har. Den ständiga uppkopplingen gör det svårare att vara
närvarande. Adam Gazzely, en av världens främsta neurobiologer, säger att den ständiga uppkopplingen är den största förändringen i människans miljö någonsin.
Mickes tes är att oavsett om du är chef, ledare, kollega, vän, förälder eller kärlekspartner som kommer du att lyckas om du har förmågan att vara härvarande! Välkommen till en
föreläsning som garanterat kommer att få dig att tänka tankar som du aldrig har tänkt tidigare.
Micke Darmell • gr8 meetings, 070-642 54 00, micke.darmell@gr8meetings.se, www.gr8meetings.se

2552 • 09.50-10.40

Konsten att lyckas kommunicera framgångsrikt!

Visste du att de flesta konflikter på en arbetsplats beror på bristande kommunikationsförmåga? Visste du också att om du är chef eller arbetar med människor är kommunikation
ditt viktigaste redskap? Vet du om du får fram det du vill ha sagt och lyssnar folk på dig? Oftast beror en bristande förmåga på att vi inte är medvetna om vad vi sänder ut och
inte kan tolka reaktionerna vi får på det. Med hjälp av lite nya insikter och några enkla strategier kan du snabbt förbättra din kommunikationsförmåga!
• Bli medveten om ditt kroppsspråk!
• Är du en god lyssnare?
• Med en positiv livssyn får du en positiv kommunikation!
Jeanett Friswall är en inspirerande föreläsare och professionell coach. Hon är ofta anlitad för att utveckla/utbilda arbetsgrupper och chefer och uppskattas för sin humor, värme och sitt äkta
engagemang!
Jeanett Friswall • Konsten att lyckas Sverige, 0417-401 50, jeanett@konstenattlyckas.se, www.konstenattlyckas.se

2553 • 11.00-11.50

Må bättre än bäst! Kom i ditt livs form!

En härligt inspirerande förläsning som ger dig insikter och kunskap som ger dig ett helt nytt tänk! Om kost, träning och hälsa som ger oss livskraft till det som är livsviktigt! Bli
av med högt blodtryck, högt kolesterol, IBS mfl. Bli av med trötthet, värk och tyngd.Förbättra diabetes2
Tränar du utan att få önskad viktnedgång? Orkar du inte träna? Ät och träna dig sund, smart, snabb och snygg!
Om hjärnans motivation och drivkraft att göra det vi vill och fortsätta med det som är hälsosamt för oss! Mål och vilja samt hur vi kommer dit!
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

2554 • 12.00-12.50

Ta kontroll över ditt arbete och frigör tid!

Omvärlden och företagen ställer högre och högre krav på vad som ska hinnas med, samtidigt som vi konstant avbryts i det vi håller på med av kollegor, mejl, mobiler och möten.
Lösningen på detta handlar om att ta kontrollen genom att jobba med mål och klara prioriteringar samt att skapa tid fri från avbrott. Martin Höckenström talar insiktsfullt om
hur du på bästa sätt förhåller dig för att skapa resultat i ditt arbete och inspirerar till förändring.
Martin Höckenström • GoProductive, 08-519 420 60, martin.hockenstrom@goproductive.se, www.goproductive.se

2555 • 13.10-14.00
Orka Mera!

-om konsten att uppmuntra sin egen drivkraft
Ett seminarium om att finna nya vägar och få energi!
Elisabeth Wahlin bjuder på inspirerande tankar och reflektioner kring hur vi kan få energi på livets krokiga vägar och spännande avfarter. Hon berör ämnen som familj, hälsa,
arbete och visioner och delar med sig av strategier och verktyg som hjälper oss att inspirera både oss själva och andra – privat och i arbetslivet. Med glimten i ögat och mycket
humor bjuder hon på en cocktail av erfarenheter och uppmanar oss till att tro på vår egen förmåga och att göra det vi kan med det vi har där vi är!
Elisabeth Wahlin • InspireraMera AB, 070-525 30 40, ew@inspireramera.com, www.inspireramera.com

2556 • 14.20-15.10

Ditt personliga varumärke

Nina Jansdotter är beteendevetare, efterfrågad föreläsare och författare och landets kanske mest välkända karriärcoach. Hon har skrivit en lång rad böcker inom karriärplanering
och personlig utveckling och jobbar med människor som behöver utveckla både sin personliga och sin yrkesmässig självkänsla, samt hitta rätt väg i livet och få ihop sina livspussel.
Nina brinner för att coacha människor till ökad självkännedom och självkänsla och ge sina åhörare nycklarna till att bygga sina personliga varumärken. Lyssna på Nina Jansdotter
som berättar hur du bygger ditt personliga varumärke, och få veta hur du tar reda på vad du vill med ditt yrkesliv – egentligen – och hur du uppnår detta.
Nina Jansdotter • I samarbete med Content Talarbyrån, 08-556 320 20, info@content.se, www.content.se

2557 • 15.30-16.20

Rösten - ditt viktigaste verktyg

Når du fram maximalt när du talar inför andra? Att leverera muntligt borde ske med samma omsorg som vi ägnar alla andra förberedelser. I anföranden eller workshops om
röst, kropp och estradpondus introducerar Per Furumo manualen som får dig att känna trygghet i talarsituationen. Med humor och mycket skratt lotsas deltagarna i detta ämne
som är angelägnare än någonsin då vi idag vet att en talares framtoning är lika viktig som budskapet. Aldrig tidigare har det varit lika viktigt som nu att kunna “sticka ut”, inte
minst muntligt. Per Furumo är Röstcoach och konsult i Muntlig framställning vilket innebär att han ger individuell konsultation samt workshops och seminarier, ofta för de stora
företagen i Sverige. Per får ständigt högsta betyg på företagens utvärderingar. Per är ursprungligen utbildad sångare och pedagog vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och
har sjungit och turnerat med många av världens främsta dirigenter och solister.
Per Furumo • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.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

