Välkommen till ”Det Nya Arbetslivet”
Ett arrangemang skapat av Kunskapsdagarna Sverige AB

Det Nya Arbetslivet” Scandic Norrköping Nord 2016
Välj mellan 11 inspirerande seminarier och inspirerande talare! Vi räknar med stort
intresse - så anmäl dig Nu!
Vi ser fram emot att träffa dig 30 september 2016 på Scandic Norrköping Nord
Järngatan 17
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( klicka på anmälan och välj kunskapsdagarna Norrköping i menyn)
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5604• 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

5605 • 09.40-10.30
Michael Riise
Träna dig i att kommunicera
Vill du leda, undervisar och påverka ännu bättre?
Masskommunikationen är död. Idag måste vi se kunden som en individ, med unika problem och
utmaningar. Branschen talar om Content Marketing - där företag når kunder genom att skapa
förtroende och bygga relation snarare än att skrika ännu högre. Kunden köper av de företag som
lyckas med det personliga mötet - och vinner deras förtroende. Men hur lyckas du med det?
Michael Riise är regissör är föreläsare och lärare i kommunikation och teater. Har tidigare varit
skådespelare och dansare. Michael Riise har regisserat 31 produktioner med proffs, amatörer, elever
och företag. Nu senast ”Fröken Julie” (sommarteater) och tidigare i år ”Den goda människan från
Sezuan” (med 26 roller + orkester). Under 22 år har han föreläst och tränat människor i
kommunikation och teater på ca 300 företag, organisationer och skolor och universitet. 2013 kom
han ut med sin första lärobok om kommunikation: ”Sinnena är större än språket”.
Stockholm, Sweden, mobil: +46 (0) 707 505 883, michael@riiseregi.se, www.riiseregi
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5606 • 10.50–11.40
Nina Bushaus
Genomslag på tre sekunder - med retorik!
Upptäck dina retorikdödare och utveckla dina retorikhöjare med Nina Buchaus om du vill få mer effekt i dina
budskap. Under föreläsningen får du prova olika karismahöjande tekniker: 3-sekunders gesten och 3-sekunders
pausen tillsammans med en powerpose.
Du får också retorikens checklista ethos, logos och pathos med dig. Och det viktigaste av allt: du blir varnad för
ticsen som förstör i ditt uttryck.
Nina Buchaus föreläser och utbildar i retorik. 2015 publicerade hon boken ”Konsten att bli karismatisk - med
retorik”. Hon blir anlitad av bl. a Chef och Metro för sin spetskompetens i kommunikation och retorik.
Välkomna!
Nina Buchaus

6607 • 13.00–13.50
Elisabeth Wallin
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
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5608 • 14.10-15.00
Torgny Sten
Våga välja väg – fysisk och mental rörelse för utveckling
Om förändring är något konstant är fysisk och mental rörelse fundamentet för utveckling, både för människor
och företag. Torgnys föreläsning varvar personliga flippar och floppar från jobb, relationer och prestationer
med rörelser och konkreta tips som inspirerar, utmanar och underlättar för dig oavsett vilken utveckling du vill
ha.
Torgny Steen 0707-170 595, Torgny@torgnysteen.com, www.torgnysteen.com

5609 • 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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5610 • 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

5611 • 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

Välkommen till Kunskapsdagarna 2016!
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Lars Sjödin, Kunskapsdagarna Sverige AB
Tel: 0736 563 103 mail: lars@kunskapsdagarna.nu
Hans Görgensson, Kunskapsdagarna Sverige AB Tel: 0760 457 911
mail: hans@kunskapsdagarna.nu

