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5704• 08.30-09.20
Jan Kronkvist
Kommunicera framgångsrikt med – Modern retorik
Kom och lyssna på en av Sveriges mest uppskattade utbildare inom modern retorik, Jan Kronkvist.
Han berättar hur du kan vinna andras förtroende på 7 sekunder, skapa förståelse på 70 sekunder och
övertyga på 7 minuter. 5 % av dina tankar är du medveten om. Resten går per automatik.
Lär dig om hjärnan och förstå dig själv och andra och må bättre och kommunicera bättre". Förmågor
som är avgörande för att ledare och medarbetare ska kommunicera framgångsrikt och skapa en
motiverande och attraktiv arbetsplats i framtiden.
Vad behöver vi göra för att människor ska känna förtroende för oss?
Varför är det så svårt att skapa förståelse och nå fram med vårt budskap?
Hur kan modern retorik hjälpa oss att inspirera, motivera och övertyga?
Under föreläsningen får du kunskap samt tips och råd hur du kan förbereda, planera och kommunicera
mer effektivt och övertygande när du ska tala inför en grupp. Jans kompetens bygger på 18 års
erfarenhet av att utveckla chefer, ledare och medarbetare på flera av Sveriges ledande företag,
kommuner och myndigheter.
Jan Kronkvist – Kronkvist Kommunikation AB – www.kronkvist.se

5705 • 09.40-10.30
Peter Siljerud
Framtidsforskarens 10 budord - hur du blir en grym trendspanare
Alla vill vi veta exakt hur framtiden kommer att bli. Det är förstås omöjligt. Men det innebär ju inte att vi
inte kan säga någonting om framtiden.
Genom att arbeta systematiskt med trendspaning kan du tidigt upptäcka och möta förändringar. Detta
föredrag ger tio tips om hur du kan lära dig tolka omvärldens signaler och skapa ett nytt
förhållningssätt till framtiden.
Genom att tänka efter före kan du i tid skapa en god framtidsberedskap - att backa in i framtiden är
inget alternativ.
Peter Siljerud - Futurewise AB - 0703-089008 mail: peter.siljerud@futurewise.se
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5706 • 10.50-11.40
Jan Wolfhagen
Vi är som ett isberg!
”ALLTID PÅVERKAD”
Känslan av ett ord eller gest träffar oss blixtsnabbt i magen. Logiken tolkar först lite senare det vi
känner Så: ”HOPPAS JAG RINGER LÄMPLIGT?”, låter bättre än, ” Stör jag”? Låter mer lättsamt och
påverkar resultatet av ett samtal.
BÄTTRE RESULTAT MED GLAD KOMMUNIKATION.
HAR JAG UTTRYCKT MIG KLART? Låter bättre än: Förstår Du mig?
ROLIGT OCH LÄTTSAMT FÖREDRAG MED ANVÄNDBARA TIPS I VARDAGEN.
Jan Wolfhagen • Jan Wolfhagen Magic & Gubbar AB, 0705-27 41 00, jan@wolfhagen.se www.wolfhagen.se

5707 • 13.00–13.50
Atle Johansson
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
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5708 • 14.10–15.00
Zeid Andersson
Kroppsspråk – Härskartekniker – Genus - Kommunikation
Zeid Andersson är rolig. Sällsynt rolig till och med.
Dessutom kan hon sjunga, dansa, marschera och säga intressanta saker om människor.
Hon använder skrattet som avväpning och nyckel för att beskriva känsliga saker som t.ex. genus och
härskartekniker. Inga pekfingrar här… Som tvillingförälder har hon funderat mycket över hur man
undviker konflikter. Att undvika alla former av härskartekniker är ett bra sätt att få människor att
fungera bra tillsammans. Härskartekniker är mycket vanliga och används inte bara mellan kön. Att
veta när man är utsatt, utsätter, eller ser någon bli utsatt, är ett mycket effektivt sätt att
undvika konflikter.
Hon har också personliga erfarenheter av att vara kvinna i en mansdominerad värld. Både som
komiker och som kapten inom den frivilliga Fältartistföreningen, där hon fått en grundläggande
militär utbildning och utbildat andra fältartister.
Zeid Andersson Tel: 070 576 22 10

5709 • 08.30-09.20
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? Kommunicera med
dina mottagare på deras villkor och var precis så transparent som de förväntar sig. För företag och
myndigheter är realtidspubliceringen en ganska hög tröskel – filmerna måste bli bra på första försöket
– Hur gör man ? Per tar er med på en resa över den tröskeln och visar en unik och nyskapande
möjlighet att kommunicera med sin publik och nå ut till fler. Ett transparent och lättillgängligt format
som skapar en tydlig relation mellan ditt varumärke och din publik.
ENGAGERA, INFORMERA OCH FÖRMEDLA
Per Wedmalm • Quickchannel Tel +46706766395 per.wedmalm@quickchannel.se, www.quickchannel.se
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5710 • 09.40-10.30
Axel Nicklasson
Vad är en modern arbetsplats egentligen
Förändrade arbetssätt är högt upp på organisationers agendor. Termer som aktivitetsbaserade kontor,
digital transformation, platsoberoende samarbete etc är vanliga. Men vad betyder det eg och hur skall
vi som organisationer förhålla oss till den förändring som sker för att initiativen skall lyckas? Vilka är
framgångsfaktorerna och hur kan vi ta del av modern teknologi när vi förändrar våra arbetssätt? Under
seminariet får vi ta del av hur Microsoft ser på området, vart trenderna pekar samt erfarenheter från
deras eget förändringsprogram samt erfarenheter från olika kundprojekt..?
Microsoft Sverige

5711 • 10.50-11.40
Cecilia Åkesdotter
Medvetet Ledarskap för blivande och dagens Toppchefer
Medvetet ledarskap är ett hett tema i tiden, en viktig kompetens och framgångsfaktor nu och i
framtiden. Medvetet ledarskap gynnar både din organisatoriska förmåga och skapar förutsättningar för
goda relationer med personalen och i dina externa relationer. Medvetet ledarskap gynnar både din
organisatoriska förmåga och skapar förutsättningar för goda relationer med personalen och i dina
externa relationer. Det nya ledarskapet får dina medarbetare att växa och prestera bättre samtidigt
som du som chef blir effektivare i dina dagliga uppgifter. Detta seminarium är speciellt lämpad för dig
som är chef eller har personalansvar.
I denna föreläsning med Cecilia Åkesdotter får du ta del av viktiga råd, metoder och verktyg som du
direkt kan använda i ditt arbete.
Cecilia Åkesdotter • Heartfulness Inspiration AB, 0707-10 30 77, cecilia@akesdotter.se
www.akesdotter.se
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5712 • 13.00-14.30
Mariola Gummesson och Paul Nordström
Förändringens fyra rum – etablerad teori och beprövat koncept som hjälper människor och deras
företag och organisationer att lyckas, var än de befinner sig! Fyrarummaren, som den också kallas,
används av enskilda personer, arbetsgrupper, team, ledningsgrupper, projektgrupper, idrottslag, i
klassrum och av t ex familjer. Den används i världsomspännande koncerner liksom i små och
medelstora företag, i kommuner, landsting, statliga verk och myndigheter samt i ideella organisationer.
På det här seminariet får du veta vad Fyrarummaren är. Du får en rad konkreta exempel på
sammanhang där den används, hur den används och med vilka resultat. Med Fyrarummaren får alla
inblandade en god anledning att inte sticka huvudet i sanden, en mycket god hjälp att öka säkerheten
om vad som faktiskt behöver förändras och vad som behöver få vara som det är.
Samt handfast och konkret hjälp att överbrygga en del av de olikheter människor emellan som alltför
ofta gör förändring och utveckling så svårt och utmanande. Den ökar möjligheterna att faktiskt lyckas.
Du får också information om olika konkreta vägar som du och din organisation kan gå vidare med för
att lära mer och faktiskt börja använda Fyrarummaren.

Seminarieledarna är seniora organisationskonsulter och båda arbetar sedan länge med att
handleda och certifiera professionella användare av Fyrarummaren.
Mariola Gummesson • Fyrarummaren AB • 070 - 605 68 77 • mariola.gummesson@fyrarummaren.se
Paul Nordström • Fyrarummaren AB • 070 - 331 12 29 • paul.nordstrom@fyrarummaren.se
www.fyrarummaren.se
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Välkommen till ” Det Nya Arbetslivet” och Kunskapsdagarna 2017
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Kontakter Kunskapsdagarna:

Hans Görgensson, Kunskapsdagarna Sverige AB, Tel: 0760 457 911
Mail: hans@kunskapsdagarna.nu

Lars Sjödin, Kunskapsdagarna Sverige AB, Tel 0736 563 103
Mail: lars@kunskapsdagarna.nu

Välkommen till Scandic Norrköping Nord

