VÄLKOMMEN TILL
KUNSKAPSDAGARNA I LINKÖPING
MED TEKNISK KNOCKOUT!

Välj bland 13 spännande teman och inspirerande talare!
Vi räknar med ett stort intresse - så anmäl Dig nu!

Teknisk Knockout

Teknisk Knockout

Vi ser fram emot att träffa Dig på
Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68

Charlie Sandén

CoSpace ditt virtuella
mötesrum

Elisabeth Wahlin
100% inspiration!

Nina Buchaus

Andreas Svanberg

Genomslag på tre sekunder med retorik!

Nutidens Kommunikation

Henrik Mattsson

Therése van der Kruit

Högre insikt – bättre utsikt!

Människan en hållbar resurs,
genom det Individuella
Ledarskapet

Håkan Svensson

Ett skrynkligt ess i rockärmen

Janne Lundgren

Jo, du kan - när du vet varför!

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

13 APRIL: KUNSKAPSDAGARNA
4 MAJ: TEKNISK KNOCKOUT

KUNSKAPSDAGARNA
13 APRIL 2015

PLATS: QUALITY HOTEL EKOXEN
ORT: LINKÖPING
SEMINARIER: 2812-2816
RUM: MYRSTACKEN

2812 • 08.40-09.30

Högre insikt – bättre utsikt!

Motivation är en färskvara som kräver underhåll! Vardagsmotivationen styrs till stor del av hur vi tolkar vardagens utmaningar och hur vi låter oss påverkas av vår omgivning.
Vi kan inte alltid välja det vi ska möta men vi kan välja hur vi ska förhålla oss till det. Ta chansen och lyssna på Henriks tips om hur vi kan upprätthålla vardagsmotivationen i
samspelet med andra människor.
• Hur verkligheten ser ut är en sak, hur vi tolkar den en annan!
• Människor utan humor är det svårt att ta på allvar!
• Välj din rådgivare med omsorg!
• Om du inte vet varför, kommer inte hur att fungera!
Henrik Mattsson är en framstående föreläsare & coach och är en av Sveriges mest anlitade talare på temat kommunikation och konflikthantering och han arbetar även som coach för chefer och
mental coach för elitidrottare. Hans föreläsningar präglas av kunskap, värme, visdom och kryddas med en stor portion humor. För hans förmåga att engagera och få människor att tänka i nya
banor blev han nominerad till priset ”Sveriges bästa talare- 2007”.
Henrik Mattsson • Cavena Utveckling AB, 019-761 80 92, 073-699 58 24, henrik@cuab.se, www.hmattsson.se

2813 • 09.50-10.40

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

2814 • 11.00-11.50

Genomslag på tre sekunder - med retorik!

Upptäck dina retorikdödare och utveckla dina retorikhöjare om du vill få mer effekt när du vill sälja in idéer och produkter eller bryta igenom med ditt budskap. Under föreläsningen
får du korta föreläsningspass varvat med att prova olika karismahöjande tekniker.
• Så får du genomslag med hjälp av rätt kroppshållning och kraftfulla gester
• Lär dig tre-sekunders pausen för att öka intresset i det du säger
• Paketera dina argument med retorikens hjälpmedel: ethos. logos och pathos
• Upptäck och lär dig skillnaderna när du vill inkludera eller exkludera med ditt budskap
• Du blir varnad för ticsen som förminskar din slagkraftighet och saboterar din trovärdighet
Nina föreläser, utbildar och coachar i retorik. I vår har hon kommit ut med en bok ”Konsten att bli karismatisk – Med retorik”. Hon blir anlitad av bl. a Chef, Svenska Dagbladet, Metro för sina
kunskaper och erfarenheter i retorik och kommunikation.
Nina Buchaus • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.se

2815 • 13.00-13.50

Ett skrynkligt ess i rockärmen

Att cp-skadade Håkan Svensson ville bli sjukgymnast ansågs orealistiskt. Hur skulle han klara de finmotoriska momenten, han som varken kunde skriva eller ens bjuda på ett glas
vatten efter avslutad behandling. Att han – tack vare – sin cp-skada har en unik förståelse för kroppens möjligheter och begränsningar reflekterade ingen över.
I en angelägen föreläsning, fylld av skratt och tårar, berättar Håkan Svensson om våra besynnerliga behov av att kategorisera människor i fack och därifrån skapa normer som
sedan blir vedertagna. Vårt fokus på grupper och dess olikheter hindrar inte bara enskilda individer att blomma ut i sin fulla kapacitet, det gör också att begrepp som mångfald och
kulturell förståelse inte kan slå igenom på allvar. Innehållet är synnerligen aktuellt och viktigt och åhörarna landar också i insikten att vi faktiskt kan förvalta det ess i rockärmen
vi alla bär på. Hur skrynkligt det än må vara.
Håkan Svensson • Hkan!, 070-571 75 83, info@hkan.nu, www.hkan.nu

2816 • 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

Mat och fika
Fika:

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

Lunch: 150:- per person. Lunchbuffé med 2 varmrätter, 		
soppa, salladsbuffé, dessert, kaffe och måltidsdryck.
Boka gärna bord i restaurangen till lunchen, då det finns
begränsat antal platser.
Ring 013-252610 eller maila linda.hardler.eriksson@choice.se
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KUNSKAPSDAGARNA
13 APRIL 2015

PLATS: QUALITY HOTEL EKOXEN
ORT: LINKÖPING
SEMINARIER: 2817-2822
RUM: BIKUPAN

2817 • 08.40-09.30

Undersökningar visar att endast 16 % av alla anställda anser sig engagerade och motiverade på jobbet! Företag och organisationer söker med ljus och lykta efter personer med
drivkraft. Vad är drivkraft och hur kan varje medarbetare hitta sin egen drivkraft för att skapa motivation till att nå sin fulla potential?
Magnus föreläser med brinnande entusiasm om de grundläggande drivkrafter som påverkar vår motivation både i yrkes och privatlivet. Genom humor, talande exempel och
konkreta metoder motiverar Magnus sina åhörare. Att utveckla individer och organisationer så att de maximerar sina resultat är hans stora talang.
Magnus är en mycket erfaren föreläsare med uppdrag i över 500 organisationer på meritlistan. 2012 debuterade han som författare med boken ”Myror kan fånga elefanter”.
Magnus Johansson har även 20 års sälj och ledarskapserfarenhet . Magnus är idag en av de främsta föreläsarna inom områdena motivation, arbetsglädje och kundservice.
Magnus Johansson • EQP Business School AB, 070-104 10 04, magnus.johansson@eqp.se, www.eqp.se

2818 • 09.50-10.40

Framtidens kunskap är här & nu – det nya konceptet med den stora potentialen

Intresset för mindfulness, medveten närvaro, ökar såväl internationellt som här i Sverige. Allt fler organisationer väljer att utbilda sin personal att fokusera rätt och jobba effektivare.
I samarbete med svenskt näringsliv har jag utvecklat ett utbildningsprogram över 4-6 veckor. Syftet med programmet är att medverka till att personalen presterar bättre och
samtidigt höjer sitt välbefinnande. Resultatet av genomförda program visas under föreläsningen.
Under hösten kommer det nya konceptet erbjudas i en öppen utbildning, Mindfulness i Mjärdevi, på Collegium under fyra torsdagskvällar 3/9, 17/9, 1/10 och 15/10.
Cecilia Åkesdotter är en av Sveriges främsta experter inom mindfulness, författare till Heartfulness och har medverkat i SVT, SR samt dags- och fackpress.
Varmt välkommen! Vi startar med en upplevelse här & nu.
Cecilia Åkesdotter • 0707-10 30 77, info@ceciliaakesdotter.se, www.ceciliaakesdotter.se • facebook Mindfulness i Arbetslivet & Privat med Cecilia Åkesdotter

2819 • 11.00-11.50

Att skapa arbetsglädje - ur ett lösningsfokuserat perspektiv

Trött på att alltid fastna i problem? Vill du istället sikta framåt och ta vara på de resurser och goda erfarenheter som finns? Då är detta något för dig. En föreläsning och introduktion
till lösningsfokuserat arbetssätt. Du får en översiktlig bild av vad lösningsfokus är för något. Lösningsinriktat synsätt är ett positivt, enkelt och effektivt sätt att frigöra energi,
möjligheter och kompetens hos grupper och individer. Målsättningen är att deltagarna efter föreläsningen ska ha en allmän inblick i tankesättet, samt få med sig några konkreta
redskap som kan användas.
Roland Tigern Ericsson • Livslära, 0705-14 05 05, roland@livslara.com, www.roland-tigern-ericsson.se

2820 • 12.00-12.50

Den empatiska byråkraten

Vilka värderingar, attityder och normer råder på din arbetsplats? Går det att kombinera en kall hjärna med ett varmt hjärta? Är lagen min bäste vän och finns det ett handlingsutrymme?
Finns det besvärliga människor eller är det mötet som är besvärligt? Har kunden alltid rätt? Är byråkrat och paragrafryttare samma sak? Finns det en grad av hjälpsamhet?
Det är några av frågorna som Gert ger svar på.
Gert har mångårig nationell och internationell erfarenhet av att arbeta med bemötande i både offentlig och privat miljö.
Tänk på ” Du väljer själv ditt beteende”!
Gert Lundblad • Behave, 070-170 57 82, gert.lundblad@gmail.com, www.gertlundblad.blogspot.se

2821 • 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

2822 • 14.10-15.00

Människan en hållbar resurs, genom det Individuella Ledarskapet

Kan det inte ibland vara effektivare att fokusera på det som fungerar väl och utveckla det? I motsats till begreppet Patogenes som förklarar vad som gör oss sjuka har Aaron
Antonovsky myntat begreppet Salutogenes för att beskriva vad det är som gör oss friska. Ansvar och hållbarhet är något som det talas mycket om nu. I denna föreläsning fokuserar
vi på hur vi själva kan ta ansvar för vår hållbarhet, genom det Individuella Ledarskapet.
Therése bygger föreläsningen på sig själv som resurs, det individuella ledarskapet och hur det kan påverka oss till att bli bättre ledare och medarbetare. Genom att arbeta med
det individuella ledarskapet kan man påverka motivationen, effektivitet en och produktiviteten hos sig själv och sitt arbetslag.
På seminariet får du ta del av konkreta verktyg som går att använda i ditt egna individuella ledarskap och på så sätt öka det egna välbefinnandet. Föreläsningen bygger på att
öka förståelsen över hur man med individuellt ledarskap säkerställer att du är en hållbar resurs både privat och i yrkeslivet.
Therése van der Kruit, äger och driver företaget VAN DER KRUIT som arbetar med att optimera ledarskap & organisationers verksamhet. Therese har 15 års erfarenhet inom IT och med 10 års
erfarenhet av att arbeta med ledarskap i internationella komplexa miljöer.
Therése van der Kruit • VAN DER KRUIT, 073-394 13 74, therese@vanderkruit.se, www.vanderkruit.se
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Hitta drivkraften – nå din fulla potential

TEKNISK KNOCKOUT
4 MAJ 2015

PLATS: QUALITY HOTEL EKOXEN
ORT: LINKÖPING
SEMINARIER: 2823-2825

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!

2823 • 08.30-09.30

Nutidens Kommunikation

2824 • 10.00-11.00

CoSpace ditt virtuella mötesrum

2825 • 11.15-12.45

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

Att sammanföra tidigare oförenliga audio, video och webbtekniker i coSpaces - gör virtuella mötesrum bara radikalt bättre. Behåll säkerhet, yttersta kvalitet
och behov av systemintegration på företagets egna nätverk.. Acano är svaret där företag och myndigheter inte vill kompromissa utan istället erhålla det bästa
från två världar i en homogen lösning. Acano för samman tidigare oförenliga audio, video och web I coSpaces – virtuella mötesrum, fast radikalt bättre. Träffas
oavsett var du är och med vem du vill. Charie Sandén presenterar ett enkelt sätt att kommunicera oavsett vad du använder.
Charlie Sandén • ACANO Sverige, 076-526 20 23, charlie.sanden@acano.com, www.acano.com

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

Varför är distansmöten fortfarande svåra att få till?

• Vem skall vara med?
• Hur ringer man in?
• Varför kan jag inte använda den teknik jag är van vid?
Det tar idag i snitt 15 minuter att få igång ett distansmöte. Förklaringen är enkel: Istället för att vi som deltagare styr tekniken, låter vi tekniken styra oss.
Charlie Sandén från Acano berättar hur organisationer kan knyta samman sina befintliga kommunikationsverktyg och se till att alla kan vara med på möten
utan att behöva lära sig använda nya tekniker.
Upplev själva i denna kreativa workshop med olika system och deviser.
Charlie Sandén • ACANO Sverige, 076-526 20 23, charlie.sanden@acano.com, www.acano.com

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

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
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