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5612• 08.30-09.20
Erik Winqvist
Påverka det du kan! Inte mer – inte mindre
Får medarbetarna att välja sina strider och att arbeta för ständiga förbättringar, medarbetarna lär sig
hur de ska hitta sin egen passion. Resultatet blir lönsamhet, effektivitet och glada medarbetare.
Erik Winqvist är artist, saxofonen är alltid med på scen, han har ett förflutet som vd, marknadschef
och personalledare.
Målgrupp: Personalgrupper.
Information och video på www.winkir.se eller 0708 77 66 67 Boka på info@winkir.se

5613 • 09.40-10.30
Henrik Mattsson
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
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5614 • 10.50–11.40
Lennart Matikainen
Den brinnande chefen
- Vägar till samspel mellan chefer och anställda
En ledare är den största förebilden på företaget och de anställda den värdefullaste tillgången. Självinsikt hos
alla är en nödvändighet, för att skapa samspel med och mellan alla anställda, kundattraktion och därmed friskt
och tryggt på arbetsplatsen. Hur fungerar människor och på vilka nivåer skapar man det bästa ledarskapet och
samspelet?
Med humor, igenkänning och massor med enkla insikter och verktyg, får ni ta del av en relationsexpert och
författare som gör allt enkelt att förstå!
Lennart Matikainen har tränat och tävlat nationellt och internationellt inom elitidrott 80 – talet, samt hjälpt
många OS och VM – medaljörer att nå framgång. Sedan 1993 har Lennart verkat som utbildare, föreläsare och
relationscoach, inom media (bl a över 200 program i radio P4), organisationer och företag - faktiskt ända upp
på regeringsnivå. Lennart har även givit ut 3 böcker om samspel och relationer och nu senast ”Den brinnande
chefen” ihop med Rickard Carlsson. Han arbetar löpande inom media och samhällsdebatt.
Helhetsutveckling Tel 0735 258001 E post lennart@helhetsutveckling.se www.helhetsutveckling.se

5615 • 13.00–13.50
Gabrielle Salander
6 steg till hur du kommunicerar övertygande och med självförtroende
Om inte du tror på dig själv och det du säger, hur ska då någon annan göra det? Vetenskapliga studier visar att
självförtroende, entusiasm och engagemang är avgörande faktorer om du vill övertyga och kommunicera
effektivt. Men hur kommunicerar du ut det bästa av dig själv när mycket står på spel och nerver är inblandade?
Som t.ex. i en avgörande presentation, en anställningsintervju, ett svårt samtal eller i en säljsituation.
Ta del av 6 avgörande komponenter för hur du förmedlar dina förslag och idéer med självförtroende,
engagemang och övertygelse. Lär dig bl.a. hur du formulerar ett övertygande budskap, hanterar negativa
människor, får människor att lyssna, skapar goda relationer, hanterar dina tankemönster och ditt kroppsspråk
för att kommunicera ut det bästa av dig själv i utmanande kommunikativa situationer
Gabrielle Salander, fil. kand i retorik • RETORIKSMART, gabrielle@retoriksmart.se, www.retoriksmart.se
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Anja Jenssen
5616 • 14.10-15.10
Nya perspektiv på ledarskap, värderingar och motivation
Hur kan en ledare bäst stimulera medarbetarnas utveckling och samtidigt väcka engagemang för
organisationens värderingar och mål? Hur kan ett ökat självstyre kombineras med att bygga upp en kultur där
individerna utgår från vad som är bäst för helheten?
Sverige är det land i världen där människor har starkast fokus på självförverkligande, samtidigt som vi bär på
starka sekulära värderingar. Detta gör att vi lägger mindre vikt vid religion, tradition och auktoriteter. Denna
position ger möjligheter för att skapa starka organisationsskulturer med kreativa och självständiga individer,
samtidigt uppstår nya utmaningar när det kommer till motivation och ledarskap av dessa självgående
individer.Anja Jensen från SelfLeaders presenterar den senaste forskningen inom motivationspsykologi och
ledarutveckling, i ett upplevelsebaserat föreläsningsseminarium med applicerbara verktyg inom nämnda
områden.
Anja Jensen • SelfLeaders, 08-559 233 40, anja.jensen@selfleaders.com, www.selfleaders.com

5617 • 08.30-09.20
Henrik Byström
”En produktiv verksamhet i en digitaliserad värld”
I dagens digitala värld ställs höga krav på att kunna vara mobil, produktiv och flexibel. I denna
föreläsning berättar Helena Fuchs, Produktmarknadschef Office 365, om hur små och medelstora
företag samt organisationer kan arbeta med produktiva lösningar i Office 365. Hur vi använder teknik
i arbetslivet förändras ständigt och det är inte alltid lätt att följa med i vad som sker på marknaden.
Så ta tillfället i akt och boka in denna föreläsning för att få en uppdatering om dagens lösningar.
Henrik Byström • Microsoft Sverige AB, 08-752 56 00, henkrik.byström@microsoft.com, www.microsoft.se
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5618 • 09.40-10.30
Per Wedmalm
”Det är aldrig någon som berättar något för mig”
Känner ni igen kommentaren? Lägger ni ned en massa tid på att förbereda och skicka ut information till
personal, kunder eller återförsäljare, där mottagarna ändå inte tar till sig av ert budskap. Och är det för era
möten svårt att synka allas kalendrar och motivera alla dyra resekostnader?
Per Wedmalm • Abiliteam AB, 08 - 32 65 47, per.wedmalm@abiliteam.se, www.abiliteam.se

5619 • 10.50-11.40
Per-Arne Olausson
”Enkelhet och tillgänglighet för alla”
“Alla” vet att videokonferens kan effektivisera vardagen och spara stora kostnader.
Många tror att videokonferens är dyrt, krångligt och nästan aldrig fungerar som man förväntar.
Några vet att Pexip har utvecklat en helt ny teknologi för att ta bort alla olika bekymmer, och för att göra
videokonferens enkelt att använda för alla - i alla företag och alla situationer. Hör hur du kan ge alla dina
anställda mera effektiva vardagar och mindre bekymmer. Se hur Pexip löser företags- och
organisationsutmaningar genom att enkelt kombinera alla olika videokonferenslösningar i en enkel lösning,
oavsett var man finns och hur man arbetar.
Per-Arne Olausson Pexip A/s, 070-59 35 400, per-arne@pexip.com, www.pexip.com

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Välkommen till Kunskapsdagarna 2016!
Hans Görgensson, Kunskapsdagarna Sverige AB
Tel: 076 0457911mail: hans@kunskapsdagarna.nu
Lars Sjödin, Kunskapsdagarna Sverige AB
Tel: 0736 563 103, mail: lars@kunskapsdagarna.nu
Lena Nyqvist Tel: 019 767 43 00 Mail: Lena.Nyquist@scandichotels.com

