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

Scandic Mölndal den 2 december 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 på Scandic Mölndal på Barnhemsgatan 23

Lasse Gustavsson
Utforskande
kommunikation

Henrik Axell
Framtidens
arbetsmiljö

Erik Winqvist
Påverka det du kan

Björn Liljeqvist
Dåligt minne –
glöm det

Atle Johansen
ALL YOU NEED IS LOVE
En hyllning till fantastiska
medarbetare...

Per-Arne Olausson
”Enkelhet och
tillgänglighet för alla

Fredrik Sträng
Tankens kraft kan försätta berg

Elisabeth Wahlin
100% inspiration
OBS NY tid se
program

Per Wedmalm
”Det är aldrig någon
som berättar något
för mig””

Malin Hammar
Sälj och service i
världsklass

Helena Fuchs
Vad är en modern
arbetsplats
egentligen

Erik Winqvist
Mina bästa sidor är
viktigare än de sämsta!

Som inbjuden anmäler du dig utan kostnad på
www.kunskapsdagarna.nu
( klicka på anmälan och välj kunskapsdagarna Mölndal i menyn)
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5627• 08.30-09.20
Lasse Gustavsson
Utforskande kommunikation.
När vi kommunicerar på ett utforskande vis, kan nya världar och världen, vi inte visste fanns, öppna
upp.
Men hur medvetna är vi egentligen kring de olika nivåer som finns i vår kommunikation?
Lasse Gustavsson har en unik bakgrund och väldokumenterad förmåga att göra det sublima synligt.
Välkommen på en föreläsning med mycket igenkännande, Aha och humor.

5628• 09.40-10.30
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
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5629 • 10.50–11.40
Atle Johansen
ALL YOU NEED IS LOVE
En fanfar för fantastiska medarbetare
Jag gillar dig kära kollega & bryr mig om dig !" - hur ofta får vi höra det?
För att kunna leverera ett "äkta" kundbemötande måste personalen må bra & vara lycklig i sin
vardag. Genom att bygga en "måbrakultur " på riktigt så den genomsyrar verksamheten kommer dina
kunder känna äkthet i atmosfären du vill leverera genom dina medarbetare.
Atles enkla filosofi är att inte komplicera arbetsglädje utan helt enkelt skapa inspirerande möten med
massor av glöd, skratt och igenkänning som ger tankar och reflektioner långt efter det att lamporna
släckts på mässan.
Atles inspirationspass är inte en happening utan starten på något nytt, spännande och fräscht samt
att alla besökare får med sig konkreta frågor & tips att använda direkt.
Atle Johansen, Info och bokning hos Athenas, på telefon 031 38 37 000. E-mail: kontakt@athenas.se

5630 • 13.10–14.00
Fredrik Sträng
Tankens kraft kan försätta berg
Lyssna på den otänkbara historia om en person som var både höjdrädd och hade dödsångest som
liten till att bli den mest meriterade höghöjdsklättraren i Skandinavien med åtta toppar ovanför 8000
m, ett Guinness världsrekord och dokumentärer för Discovery o National Geographic om världens
tuffaste berg - K2. Möt Fredrik Sträng och ta reda på vad ditt "Mount Everest" är och hur du når det.
Innan du kommer, fråga dig själv. Vill du uppnå ditt ”Mount Everest”, eller vill du ha det uppnått?
· Klättrat 8 st. 8000 m berg
· 2 böcker (7 berg 7 kontinenter 7 månader samt K2 på liv och död)
· ACMC Meta Coach / ICF Sport Coach
· Ambassadör för Röda Korset
• Forskarassistent för http://tripleed.com/ om fenomenet “toppfeber”
Fredrik Sträng AB, Mobile: +46(0)707560921 Mail: fredrik@strang.se Website: www.strang.se
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5631 • 14.20–15.10
Björn Liljeqvist
Dåligt minne – glöm det!
Visst är det trevligt när andra människor lägger märke till och kommer ihåg oss? Många säger att de
aldrig glömmer ett ansikte, men att komma ihåg namn kan vara svårare.
Om du minns vad en kund eller medarbetare heter signalerar du ett intresse för personen och
hennes behov. I denna föreläsning visar Björn Liljeqvist hur du med enkla och
systematiska metoder använder ditt minne rätt – för tro det eller ej, ditt minne är fantastiskt!
Björn Liljeqvist är civilingenjör, styrelseledamot i Mensa International och författare till storsäljaren
”Plugga smart och lär dig mer!”.
Björn Liljeqvist • BrainGain, 0730-394199. , kontakt@braingain.se, www.braingain.se

5632 • 08.30-09.20
Erik Winqvist OBS Ändrat seminarium ny föreläsare
Mina bästa sidor är viktigare än de sämsta!
Jag märkte att mina bästa sidor var kopplade till min ordblindhet, det fick mig att förstå hur jag kan
bejaka mina begåvningar, och det gick bra! Föredraget handlar om hur du finner dina begåvningar
och om att man ska akta sig för offerroller. Att acceptera verkligheten är centralt, fokusera på din
riktning och dina mål, hantera de hinder som uppkommer. Erik Winqvist har varit vd och
personalledare, sedan femton år är han artist och föredragshållare.
Information och video på www.winkir.se eller 0708 77 66 67 Boka på info@winkir.se
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5633 • 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

5634 • 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
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5635 • 12.00-12.50
Henrik Axell

Framtidens arbetsmiljöer redan här
Det pågår en stor förändring i arbetslivet. Idag är arbete inte det du går till. Arbete är det du gör.
Under en arbetsdag utför du olika uppgifter och med dagens teknik kan dessa göras i olika miljöer.
Next Office är vårt synsätt på framtidens arbetsmiljöer, där aktivitetsbaserat arbetssätt är en
möjlighet. Arbetsmiljön anpassas till den faktiska beläggningen och den personliga arbetsplatsen kan
bytas ut mot en mängd flexibla, funktionella och stimulerande miljöer.
Henrik Axell Next Office Concept Manager Kinnarps Interior

5636 • 13.10–14.00 OBS Byte av rum och Tid till 12.00 -12.50
Elisabeth Wahlin
Inspiratör och författare
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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5637 • 14.20-15.10
Malin Hammar

Sälj och service i världsklass
Sälj och service in världsklass”
Malin har arbetat som försäljnings- och marknadschef under hela sin karriär, främst inom den
femstjärniga hotellbranschen, med högt tempo och stort ansvar. Malin delar med sig av de
erfarenheter och den kunskap som hon har fått under alla hennes år i utlandet. Om hennes
erfarenheter som försäljningschef för professionella försäljare, om möten med människor, via
personlig eller telefonbaserad kontakt och många och långa relationer med kunder över hela världen.
Malin ger dig en nytänkande möjlighet att tänka utanför ”boxen”, lär dig att bjuda på dig själv i en
balans mellan humor, värme och proffsighet. Denna föreläsning passar bra för dig som vill lära dig
det lilla extra inom försäljning av dig själv och av din produkt samt för att skapa extra kraft och
”edge” i din försäljningsteknik.
För frågor angående bokningar, vänligen kontakta: Malin Hammar, malin@hmci.se

Välkommen till Scandic Hotell Mölndal
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TEMA KUNSKAPSDAGARNA 2016
Vad är en modern arbetsplats egentligen





Aktivitetsbaserad arbetsplats
Teknik – Den digitala arbetsplatsen
Kontoret primär arbetsplats
En arbetsplats för framtiden

Vad kommer morgondagens medarbetare att kräva av en arbetsplats?
Hur påverkar kultur och ledarskap Det Nya Arbetslivet?
Nya arbetssätt är lika mycket ledarskap som det är tekniska lösningar.
Hur påverkar det den psykosociala arbetsmiljön?
Många frågor som kräver ett svar
Det kan därför vara en god idé att planera in att komma till Kunskapsdagarna när vi
är i Mölndal den 2 december då kommer du att få mer insikt och kunskap om detta.
Föreläsare som du hittar i programmet:
Helna Fuchs
Henrik Axell
Per Wedmalm

Microsoft
Kinnarps Interiör
Quick Channel

Anmälan sker som vanligt enlig program på hemsidan. Du kan även klicka på denna
länk: http://www.commodusnet.net/kunskap/start.php?destination=kunskapsdagarna
Välj Mölndal och anmäl dig till ovanstående talare
Mer utförlig information hittar du i programmet på hemsidan som du kan ladda ner
www.kunskapsdagarna.nu
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Välkommen till Kunskapsdagarna 2016!
Lars Sjödin, Kunskapsdagarna Sverige AB, mail: lars@kunskapsdagarna.nu
Hans Görgensson, Kunskapsdagarna Sverige AB mail: hans@kunskapsdagarna.nu

