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Välkommen till Kunskapsdagarna Örebro!

Välj bland 10 spännande teman och inspirerande talare!
Vi räknar med ett stort intresse - så anmäl Dig nu!

Vi ser fram emot att träffa Dig på
Scandic Grand Hotel, Fabriksgatan 21-23

Anmälan helt utan kostnad på
www.kunskapsdagarna.nu

(välj Anmälan och därefter Kunskapsdagarna i huvudmenyn)



 

2767 • 08.40-09.30
Hurra, det är måndag!
Arbetsglädje är den kanske viktigaste framgångsfaktorn för en modern arbetsplats och studier visar att glada företag tjänar mer pengar. Arbetsglädje är också en av de viktigaste 
källorna till välbefinnande i livet i stort, och ett av de bästa sätten att motverka stress. Men hur skapar man arbetsglädje? Och vems ansvar är det?
Gunnel Ryner är beteendevetare, organisationskonsult och coach. Hon har inspirerat tusentals människor genom sina föreläsningar, utbildningar och coachingprogram, och är aktuell 
med boken ”Släng problemglasögonen”. Med massor av positiv energi, humor och passion, och grundat på forskning inom psykologi och organisationsvetenskap, föreläser hon 
om hur man skapar en arbetsplats som bubblar av energi och arbetsglädje. En arbetsplats där människor är engagerade och motiverade, och där man tillsammans når toppresultat!
Gunnel Ryner • EQP Business School, 0708-82 46 21, gunnel@eqp.se, www.eqp.se

2768 • 09.50-10.40
Humörträning

Vilket humör man har är ingen tillfällighet och är inget man ska ta lätt på. Det finns en anledning till varför vissa helt utan ansträngning är på gott humör allt som oftast. Dessutom 
är det så många fler faktorer som genererar ett gott humör än bara tankens kraft. Tankens kraft är helt enkelt inte tillräckligt kraftig för att vara hela svaret. Förbered dig på 
en spännande resa genom välbefinnandets faktorer. Jesper Caron har redan gjort föreläsningar på över 500 företag, såväl nationellt som internationellt. Däribland Nasdaq och 
NASA i USA. Sedan 2007 är han ordförande i Riksförbundet för coacher och föreläsare. Just nu är Jesper aktuell med en ny ljudbok, Your Life 2.0.
Jesper Caron • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.se

2769 • 11.00-11.50
Samspel, utspel och frispel!
Det snabba informationsflödet som råder idag medför större ansvar och ställer högre krav på såväl sändare som mottagare. Risken för feltolkningar och missförstånd ökar och 
leder lätt vidare till osämja, onödiga konflikter och samarbetssvårigheter. På den här föreläsningen får du insikter om hur våra olika kommunikationsstilar präglar och påverkar 
samspelet i vardagen. Du får ökad förståelse för vilka signaler du själv sänder ut och vilka signaler du bör vara uppmärksam på i andras kommunikation.
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

2770 • 13.00-13.50
Tillsammans mot målet - Atle & Lilian
Är det någon som kan inspirera en grupp till nya krafttag och stordåd är det Lilian & Atle.
Om föreläsningen
Lilian & Atle pratar om knepen som lyfter chefer/medarbetare och skapar glädje på arbetsplatsen. Hur skapar man extremt bra service och vad som gör oss unika och 
attraktiva för våra kunder
Ur programmet
• VARFÖR GÅR VI TILL JOBBET... EGENTLIGEN ?
• VAD KÄNNETECKNAR ETT FRAMGÅNGSRIKT TEAM?
• HUR SKAPAR MAN EN VINNARKULTUR?
• OLIKHETER ETT FÖRETAGS STYRKA!
• EXTREMT BRA SERVICE - HUR GÖR VI ?
• KUL PÅ JOBBET!!!
Läs mer om Lilian & Atle på www.atlejohansen.nu (föreläsningar)
Atle Johansen & Lilian Arturén • 0702-88 10 16, 0708-66 66 73

2771 • 14.10-15.00
Bäst när det smäller!
När du skall prestera inom idrotten, jobbet eller i vardagen är det bra att du ger dig själv de bästa förutsättningar för att lyckas. Träna på att tydliggöra ditt mål och förbered 
dig mentalt för att uppnå det.
Catarina Bergström, prestationspsykologisk rådgivare och föreläsare med bakgrund som elithandbollsspelare i 20 år, varav 12 år i landslaget, 12 SM-guld, rådgivare och föreläsare 
för landslagsaktiva inför OS och VM de senaste 20 åren.
Catarina Bergström • CB Ledarskap och Kommunikation, 070-626 97 79, catarina.bergstrom@live.com

PLATS: SCANDIC GRAND HOTEL

ORT: ÖREBRO

SEMINARIER: 2767-2771

RUM: SALONG DÉ ELVY
13 OKTOBER 2014

Advanced 2014 • www.advanced.se

Kanske är Du den perfekta människan?
Kanske har Du haft den sagolika turen att ”ärva” Leonardo da Vincis, Albert Einsteins och Moder 
Teresas främsta egenskaper? Kanske vet och kan Du redan allt? I så fall - grattis!

Kanske har Du dessutom en våldsam energi och är taggad till tusen varje morgon när Du vaknar 
klockan fyra efter bara fem timmars sömn? Kanske beror denna enorma energi på att Du är inspirerad att utföra stordåd om inte varje dag så i 
alla fall varannan? I så fall - grattis!
Om Du känner igen Dig i beskrivningen ovan så har Kunskapsdagarna garanterat inget att erbjuda annat än ett lycka till!
Om Du (som jag) inte alls känner igen Dig i beskrivningen ovan utan upplever att Du (som jag) både har kunskapsluckor och att det ibland är lite 
si och så med motivationen och inspirationen så har Kunskapsdagarna värdefulla kunskaps- och inspirationsseminarier att erbjuda Dig.
Det säger sig själv att vi inte kan lova att Du blir någon da Vinci eller Einstein genom att delta i våra seminarier. Inte heller kan vi lova att Du blir  
inspirerad till nya stordåd.
Vad vi däremot törs lova är att Du – likt många av de 10 000-tals kollegor och andra som tidigare deltagit i våra seminarier – kommer att få nya 
viktiga insikter och en förnyad inspiration och i bästa fall kanske t o m en lust och ett mod att uträtta något utöver det vanliga! Ta väl vara på 
resten av Ditt liv och väl mött på något av våra seminarier under 2014.

Bästa hälsningar

Hans Görgensson, VD Kunskapsdagarna Sverige AB, www.kunskapsdagarna.nu



2772 • 08.40-09.30
Berätta med Bilder
Du ska presentera, föreläsa eller hålla tal. Du vill få folk att se och uppleva det du beskriver. Vi anväder oss mer och mer av bildspel
som Powepoint, Keynote eller Prezi. Detta erbjuder fantastiska möjligheter, men ofta(st) dribblar vi bort oss, skapar förvirring och avbrott
medan vi sliter med en teknik vi inte fullt ut behärskar. Jörgen Bodner är skådespelare, regissör, berättare och talartränare.
Han bjuder på en inspirationsföreläsning som visar exempel både på guldkorn och dikeskörningar, både med och utan tekniska hjälpmedel.
Jörgen Bodner är skådespelare, regissör, berättare och talartränare.
Jörgen Bodner • 0708-67 53 74, jorgen.bodner@comhem.se, www.replikskiften.com

2773 • 09.50-10.40
Mer arbetsglädje nu
Ökad arbetsglädje gör det inte bara roligare att gå till jobbet. Du får mer gjort med mindre stress. Glädje bygger hälsa och förebygger missförstånd. Lönsamheten stiger och 
sjuktalen sjunker.
Alla vinner på ökad arbetsglädje. Men hur gör man för att få mer? Under det här föredraget får du mängder med tips på vad du själv kan göra en helt vanlig arbetsdag.
Arbetsglädje är ingen lyx för några få utvalda – arbetsglädje är hälsa och framgång för dig – här och nu.
Tomas Eriksson • Vidare Organisationsutveckling Sverige AB, 0708-10 36 36, tomas@arbetsgladje.se, www.arbetsgladje.se

2774 • 11.00-11.50
”Passionsfinnaren” Erik Winqvist
Grundläggande för all kompetensutveckling är att vilja utvecklas. Passionsfinnaren stimulerar människor att vilja.
”Din arbetsplats ska vara full av fria, lyckliga och effektiva människor med massor av kärlek och passion”
Erik Winqvist är passionerad artist med ett långt förflutet som vd och personalledare inom näringslivet.
Bokas genom cecilia@winkir.se, 0700-16 70 13.
Foto: Frida Lenholm
Erik Winqvist • Winkir AB, 0708-77 66 67, info@winkir.se, www.winkir.se, www.erikwi.se

2775 • 13.00-13.50
Våga Vara Viktig!
En föreläsning om hur bra du är och hur du är bra
Du får inspiration och verktyg för att stärka självkänslan - hos dig själv, ditt team och din organisation. Med en blandning av humor och allvar, och med en smittande energi, 
föreläser Nina Sjöstrand om att Våga Vara Viktig! och att våga vara så bra som vi är.
Nina Sjöstrand • 0733-12 08 68, nina@ninasjostrand.se, www.vagavaraviktig.nu www.facebook.com/viktig.nu

2776 • 14.10-15.00
Den kloka arbetsplatsen – en myt eller möjlighet?
Den kloka arbetsplatsen – finns den? En plats där människor kan känna motivation och mening, där man får utvecklas och må bra - och där chefer och medarbetare samverkar 
för att nå de uppsatta målen. Att det är viktigt med en bra arbetsmiljö och ett bra ”klimat”, det vet de flesta, men hur ser det ut idag på många arbetsplatser? Med stora krav 
och ett högre arbets- och livstempo mår människor allt sämre. Kan man göra något åt det, eller är det bara att vänta och hoppas att det löser sig?
• Hur ser den kloka arbetsplatsen ut?
• Vem är den kloka chefen?
• Vad är ett klokt samtal?
... och hur ser sambandet ut mellan kommunikation, motivation och prestation?
Som Chefens bästa vän® verkar Christina för den ”kloka arbetsplatsen”, genom att vara en strategisk samtalspart, en aktiv processledare och engagerad mentor. Här delar hon med sig av sina 
tankar och egna erfarenheter från verkligheten - som kan bidra till både insikter, inspiration och utveckling.
Christina Paulson • Chefens bästa vän, 0708-33 60 80, christina@chefensbastavan.se, www.chefensbastavan.se

PLATS: SCANDIC GRAND HOTEL

ORT: ÖREBRO

SEMINARIER: 2772-2776

RUM: MARKURELLS
13 OKTOBER 2014

Advanced 2014 • www.advanced.se



Advanced 2014 • www.advanced.se

Vill du framåt?
Hos KeyCoaching hittar du ett brett utbud av tjänster och produkter som 
hjälper dig och din organisation att utvecklas, få mer arbetsglädje och nå bättre 
resultat inom ledarskap, personlig utveckling och affärsutveckling. Vi coachar 
fram och analyserar ditt och din organisations behov och matchar sedan med 
rätt utvecklingsinsats.
• UtbildningsDagarna - öppna kurser som hjälper dig på jobbet 
• Talarförmedling - skräddarsydda föreläsningar och utbildningar som ger 
   önskat resultat  
• Personlig coaching – förmedling av coacher som är experter inom sitt område. 
   Lös problem och nå dina mål och drömmar snabbare och lättare

KeyCoaching hjälper dig med din utveckling. Läs mer på www.keycoaching.se

Kerstin Wångstedt
KeyCoaching

Tel: 070-586 85 63
E-post: kerstin@keycoaching.se
Hemsida: www.keycoaching.se

Samarbetspartners

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 • Kunskapsdagarna Sverige AB
013-13 62 40, hans@kunskapsdagarna.nu


