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Höstens vitamininjektion och höjdpunkt för dig 
och hela arbetsgruppen
Inspirationsdagarna är spännande och roliga utbildningsdagar för dig som vill öka motivationen, 
få inspiration, arbetsglädje, kompetensutveckling och verktyg för att nå  resultat. 

Mace Speakers är en av landets första 
talarförmedlingar och erbjuder föreläsare, artister, 
utbildningar och kostnadsfri konferensbokning.

I denna broschyr presenteras tre spektakulära 
kunskapsseminarier på internationell nivå i 
Stockholm, Göteborg och Malmö.

Upplev Sveriges främsta, prisbelönta föreläsare och 
experter tillsammans med underhållning i toppklass, 
god mat, champagne och mingel.

Varmt välkommen till en utbildningsshow 
långt utöver det vanliga!

Inspirerande 
och stjärnspäckade 
seminarier 

Mårten Andersson
KONFERENCIER PÅ INSPIRATIONSDAGARNA 
OCH SÄLJDAGARNA

Christian Mace
PROJEKTLEDARE

Nöjesentreprenören Mårten Andersson, mr RAW comedy himself, är en 
ständigt aktuell komiker. När han inte syns på egna klubben RAW comedy 
club eller andra underhållningsprogram kan man se honom på turnéer 
runt om i landet. Trots sin kontroversiella humor har han lyckats bli en 
komiker som går hem hos de stora massorna. Med en charm och ett 
leende som smittar ända till bakre raden.

LEDARSKAPSDAGARNA

SÄLJDAGARNA

INSPIRATIONSDAGARNA

16 november Stockholm
09.00 - 17.00 - Grand Hôtel

1 december Stockholm
09.00 - 17.00 - Clarion Hotel Post

24 november Stockholm
12.45 - 17.00 • Göta Lejon

25 november Stockholm
09.00 - 17.00  •  City Conference Centre

2 december Göteborg
09.00 - 17.00  •  Lisebergsteatern

8 december Malmö 
09.00 - 17.00  • Slagthuset

25 NOV CITY CONFERENCE CENTRE STOCKHOLM  •   2 DEC LISEBERGSTEATERN GÖTEBORG
8 DEC SLAGTHUSET MALMÖ

INSPIRATIONSDAGARNA 2016

PROGRAM

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

Registrering och frukost
Välkomnande
Kay Pollak
Katarina Gospic
Marika Carlsson
Kaffe, tilltugg och mingel 
Helena Bergström
Lunch
Michael Södermalm
Kristoffer Appelquist
Utlottning av fina priser
Leif GW Persson
Mark Levengood
Andreas Carlsson
Emma Essinger (saxofonist)
Kaffe, tilltugg och mingel
Fredrik Eklund
Mia Törnblom
After Work med champagne och underhållning

08.00 - 08.50
09.00 - 09.05

10.30 - 11.00

12.00 - 13.00

14.40 - 15.10

16.15 - 17.00
Mace Speakers AB | Linnégatan 78 | 11523 Stockholm
070-2443504 | christian@macespeakers.se
www.macespeakers.se
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HUR BLEV DET SÅHÄR

En rolig föreläsning om att vara 
annorlunda, att stå upp för den man är 

och att våga ta plats. 

Marika adopterades från Etiopien. Hon är 
hittebarnet som fick en ny chans i

livet och tog den. Är det en slump att man är 
där man är i livet eller handlar det om

självförtroende och målmedvetenhet? Är 
självförtroende något man får eller något

man kan bygga upp? Marika är en av de mest 
glittrande komikerna idag, det går inte

att värja sig för detta energiknippe som på 
scenen smittar med sin glädje och

entusiasm. Marika sommarpratade i P1 2012, 
samma år korades hon till Sveriges bästa 

kvinnliga komiker på Svenska Standupgalan 
för andra gången!

Marika Carlsson
DU SÄLJER!

LEDARSKAPSDAGARNA

SÄLJDAGARNA

INSPIRATIONSDAGARNA

INSPIRATIONSDAGARNA

EFFEKTIVT LEDARSKAP

HUR SVÅRT KAN DET VARA?

Mia Törnblom

Vi behöver alla marknadsföra oss själva och skapa vårt 
personliga varumärke, oavsett om vi är egenföretagare 
eller anställda. 

Idag är det viktigare än någonsin att våga ta 
plats! Inom de allra flesta yrken behöver vi sälja 
in oss själva för att fortsätta att vara attraktiva 
på arbetsmarknaden. Vi kan vara hur bra som 
helst på det vi gör, men om ingen märker det 
eller vet om att vi finns, får vi inga nya uppdrag, 
jobberbjudanden eller vad det nu är vi längtar 
efter.

Mentala kompetenser har blivit allt viktigare på 
arbetsplatsen. 

I takt med att våra arbetsuppgifter blir mer kreativa 
och kräver komplex problemlösningsförmåga 
ställer det helt nya krav på oss som ledare. För att 
bli en trygg, modig och effektivare ledare behöver 
vi börja med oss själva!

Hennes föreläsning är fylld av skratt och många 
igenkännande aha-upplevelser. Mias mål är att med hjälp 
av sina metoder visa hur förändring är möjlig. 

Det går att på ett enkelt sätt träna upp vår inre 
trygghet, precis som vår fysiska kondition. Mia 
klarlägger på ett enkelt sätt hur våra tankemönster 
och omedvetna reaktioner påverkar våra beslut, 
det vi gör och det vi uppnår för att sen belysa vad 
vi kan göra för att nå de mål vi längtar efter.

Mia är en av Sveriges 
populäraste föreläsare, 2013 
blev hon vald till ”Årets 
Talare” i Sverige och 2012 
”Årets Motivatör” i Norge. 

EXKLUSIVT I MALMÖ

Göteborg  •  15.00 - 16.00
 1 december - Clarion Hotel Post

Stockholm  •  15.10 - 15.55
24 november - Göta Lejon

Stockholm  •  15.50 - 16.35
25 November - City Conference Centre

Göteborg  •  15.30 - 16.15
2 december - Lisebergsteatern

Malmö  •  15.30 - 16.15 
8 december - Slagthuset

Malmö  •  09.55 - 10.45 
8 december - Slagthuset



FRÅN IDÉ TILL SUCCÉ

Föreläsningen bygger på Andreas egna 
erfarenheter om hur du skapar ditt 
varumärke, paketerar och pitchar din idé och 
dig själv på ett framgångsrikt sätt. 

Han älskar att inspirera och på många sätt 
tror han att sina erfarenheter från musikens 
värld går att applicera även i arbetslivet. Till 
exempel ska en poplåt förenkla ett budskap på 
tre minuter. Det kan du dra nytta av oavsett 
om du jobbar med reklam eller ska presentera 
en företagsidé. Han pratar även om det 
personliga varumärket och vikten av hur man 
förhåller sig till det. Varmt välkommen till en 
motivationsföreläsning där byggklossarna är 
drömmarnas vikt, handlingskraftighet, ambition, 
varumärkesbyggnad, entreprenörskap, 
marknadsföring, nätverkande, paketering och 
pitch.

Andreas Carlsson

INSPIRATIONSDAGARNA

Stockholm  •  13.50 - 14.35
25 November, City Conference Centre

Göteborg  •  14.45 - 15.30
2 december, Lisebergsteatern

Malmö  •  14.05 - 14.55 
8 december, Slagthuset

ÄNDRA DINA TANKAR – ÄNDRA DITT LIV 
Du kommer att förstå hur våra tankar påverkar 
våra liv och hur vi kan ändra våra tankar. 
Du får konkreta verktyg om hur du blir mer 
framgångsrik och verkligen lyckas bättre i alla 
dina relationer. Att tillsammans med några 
arbetskamrater – eller hela arbetslaget – lyssna 
på denna föreläsning kan totalt förändra och 
lyfta klimatet på arbetsplatsen.

KOMMUNIKATION INOM POLISEN OCH 
BLAND GROVT KRIMINELLA

LEDARSKAP INOM POLISEN 
OCH BLAND GROVT KRIMINELLA

Möt Kay Pollak, en av 
Sveriges mest lysande 

och inspirerande 
föreläsare. 

Med målmedvetenhet, vilja 
och positiv inställning 

kan du komma hur 
långt som helst.

Professor emeritus i kriminologi vid Rikspolisstyrelsen och 
författare. Mest känd för sina deckare, framträdanden i TV och 

tidningar.

FRAMGÅNG ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET – 
DET ÄR EN FÄRDIGHET!
Låt dig inspireras, motiveras och vägledas! Han 
har utbildat och inspirerat hundratusentals 
människor både i Sverige och utomlands genom 
föreläsningar, utbildningar och individuell 
coachning för företag och organisationer. 

Kay Pollak
Michael Södermalm

INSPIRATIONSDAGARNA

INSPIRATIONSDAGARNA

Stockholm  •  09.05 - 09.50
25 november, City Conference Centre

Göteborg  •  09.05 - 09.50
2 december, Lisebergsteatern

Stockholm  •  12.35 - 13.20
25 november, City Conference Centre

Göteborg  •  12.35 - 13.20
2 december, Lisebergsteatern

STAND-UP
Kristoffer är en uppskattad komiker som med stort mod, intelligens och med 
glimten i ögat charmar sin publik. Med sällsynt timing och skärpa skapar han 
genomtänkta humoristiska skrattsalvor som aldrig tycks ta slut.

Kristoffer Appelquist

INSPIRATIONSDAGARNA

Malmö  •  13.10 - 13.50 
8 december, Slagthuset

INSPIRATIONSDAGARNA

LEDARSKAPSDAGARNA

Leif GW Persson

Stockholm  •  13.30 - 13.50
25 november, City Conference Centre

Stockholm  •  13.00 - 13.30
16 november, Grand Hôtel

EXKLUSIV INTERVJU
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Aldrig tidigare har världen förändrats lika fort som den gör nu. 
Vår samtid bjuder på stora utmaningar men också enorma 

chanser för oss som individer. Sist och slutligen är det 
vår inställning och vårt mod som kommer att avgöra 

om vi dansar i baktakt med tillvaron eller om vi seglar 
glatt på förändringens vindar. Med hjärna, hjärta och 

humor vecklar Mark Levengood ut sitt universum 
för publiken. Mark Levengood är programledare, 

författare och UNICEF-ambassadör.

ÄR DU ÖPPEN FÖR 
FÖRÄNDRING OCH 

FÖRNYELSE?

Mark Levengood

EXKLUSIVT I GÖTEBORG

INSPIRATIONSDAGARNA

Göteborg  •  13.30 - 14.15
2 december, Lisebergsteatern

EXKLUSIV INTERVJU



FRÅN ATT LEDAS TILL ATT LEDA 
FÖRELÄSNING

År 2006 debuterade Helena som 
långfilmsregissör. Hon växlar sedan dess 
mellan skådespeleri och regi. Att ena stunden 
vara kapten och i nästa vara besättning har 
fått henne att reflektera mycket över de båda 
rollerna. Inte minst chefsrollen i en mångt och 
mycket mansdominerad bransch.

Helena Bergström

INSPIRATIONSDAGARNA

Stockholm  •  11.00 - 11.45
25 November, City Conference Centre

Göteborg  •  11.00 - 11.45
2 december, Lisebergsteatern

Malmö  •  11.15 - 12.10 
8 december, Slagthuset

EXKLUSIV INTERVJU
Efter 25 år på scen och ett 30-tal 
filmhuvudroller gick Helena för tio år sedan in i 
en helt ny roll – kanske den svåraste någonsin 
– chefsrollen. Helena samtalar med Malou om 
makt, beslutsfattande, utsattheten som chef 
och lyckan att som regissör få arbeta med 
helheten. 

LEDARSKAPSDAGARNA

Stockholm  •  09.55 - 10.20
16 November, Grand Hôtel

Göteborg  •  10.10 - 10.35
1 december, Clarion Hotel Post

Välkomna in bakom kulisserna i teaterns och 
filmens värld!

PROGRAM

Malou Von Sivers
MODERATOR PÅ 
LEDARSKAPSDAGARNA

Malou von Sivers är programledare, producent och vinnare av Stora 
Journalistpriset 2014. Hon startade Elle i Sverige, var en av dem 
som startade TV4, hon startade Nyhetsmorgon, Malou möter och 
talkshowen Malou Efter Tio.

Lyssna på Sveriges mest framstående företagsledare och experter. Lär av deras erfarenheter, 
ta del av de bästa verktygen och få ny inspiration.

Höstens viktigaste ledarskapsdag och höjdpunkt 
för dig och hela chefs- eller arbetsgruppen

16 NOV GRAND HÔTEL, STOCKHOLM   •  1 DEC CLARION HOTEL POST, GÖTEBORG

LEDARSKAPSDAGARNA 2016
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STOCKHOLM GÖTEBORG

Registrering och frukost
Välkomnande
Björn Rosengren
Fredrik Reinfeldt
Helena Bergström
Kaffe, tilltugg och mingel 
Katarina Gospic
Maria Rankka
Lunch
Leif GW Persson
Björn Rosengren
Anna Felländer
Azita Shariati
Kaffe, tilltugg och mingel
Fredrik Reinfeldt
Mia Törnblom
After Work med champagne och underhållning

08.00 - 08.50
09.00 - 09.05

10.30 - 11.00

12.00 - 13.00

14.30 - 15.00

16.00 - 17.00



FÖRÄNDRINGAR I SVERIGE, EUROPA OCH VÄRLDEN
Fredrik Reinfeldt har omfattande erfarenhet av ledarskap som statsminister 

och regeringschef i åtta år. Därtill har han varit partiordförande i drygt elva år 
och avslutande ordförande i EU under åren med roterande ordförandeskap. 

Han var Sveriges statsminister 2006-2014 och partiledare för Moderaterna 
2003-2015. Under hans ledning skapades de Nya Moderaterna och det 

borgerliga samarbetet i Alliansen.

Hur ska vi anpassa och förnya oss? 
Vilken typ av ledarskap och vilka 

erfarenheter är viktiga för att hantera 
ständig förändring? 

Fredrik 
Reinfeldt

LEDARSKAPSDAGARNA

Stockholm  •  15.00 - 16.00
16 November, Grand Hôtel

Göteborg  •  09.05 - 10.10
1 december, Clarion Hotel Post



DEN BESLUTSFATTANDE HJÄRNAN
I en nyligen publicerad studie visade det sig att företag som 
kan hantera osäkerhet är de som håller sig flytande när hela 
havet stormar. Under denna föreläsning kommer Katarina 
Gospic, läkare och hjärnforskare, berätta om hur mänskligt 

beteende genereras och kontrolleras. Hon kommer även ge dig tips om vilka verktyg du kan använda för 
att styra dig själv och ditt företag mot lugnare vatten.

VAD KAN NÄRINGSLIVET LÄRA AV 
POLITIKEN?
Avståndet mellan näringslivets och politikens ledare är ofta stort. 
Björn Rosengren är en av få svenska ledare som rört sig mellan 
bägge världarna. Med mer än 30 års yrkeserfarenhet berättar 

Björn om vad som skiljer och förenar den politiska ledarrollen och den i företagsvärlden. Och vad dagens 
företagsledare kan lära sig av det politiska ledarskapet. Björn Rosengren har arbetat på toppnivå inom 
både fackföreningsrörelsen, som chef för TCO, inom statsförvaltningen, som landshövding i Norrbotten 
(1995-98) och inom politiken som näringsminister med ansvar för arbetsmarknad, kommunikation, 
energi, regionalpolitik, de statliga bolagen samt 
IT-frågor. 

FRAMTID, EKONOMI OCH DIGITALISERING
Anna arbetar med strukturell ekonomisk 
analys med fokus på digitalisering, urbanisering 
och globalisering för att hitta svar på hur 
digitaliseringen påverkar ekonomiska drivkrafter, 
samhällen och företag. Hon
är bland annat styrelsemedlem 
i Handelshögskolans 
finansmarknadsforskningsinstitut, Swedish 
House of Finance (SHOF) och expert i regeringens 
digitaliseringskommission. 

UPPDRAG FÖRÄNDRING
Världen omkring oss 
förändras hela tiden. Också företag och 
organisationer bör ha förändring som en ständigt 
pågående del av sin verksamhet. Det går inte att 
lyckas som ledare om man inte förstår behovet av 
kontinuerlig förnyelse och förändring.

Katarina Gospic

Björn Rosengren

Anna Felländer

Maria Rankka

EXKLUSIVA 
INTERVJUER 

LEDARSKAPSDAGARNA

LEDARSKAPSDAGARNA

INSPIRATIONSDAGARNA

LEDARSKAPSDAGARNA

LEDARSKAPSDAGARNA

Stockholm  •  09.05 - 09.55
16 November, Grand Hôtel

Stockholm  •  10.50 - 11.35
16 November, Grand Hôtel

Stockholm  •  09.50 - 10.35
25 November, City Conference Centre

Göteborg  •  13.00 - 14.00
1 december, Clarion Hotel Post

Göteborg  •  11.05 - 12.00
1 december, Clarion Hotel Post

Göteborg  •  09.50 - 10.35
2 december, Lisebergsteatern

Malmö  •  09.05 - 09.55
8 december, Slagthuset

Stockholm  •  13.30 - 14.00
16 November, Grand Hôtel

Stockholm  •  11.35 - 12.00
16 November, Grand Hôtel

Med mer än 30 års yrkeserfarenhet berättar Björn om vad 
som skiljer och förenar den politiska ledarrollen och den i 
företagsvärlden.

VD  Stockholms 
Handelskammare. 

Digitaliserings- och 
framtidsekonom, Swedbank

Hur gör vi för att fatta kloka och  hållbara beslut när vi 
omges av kaos? Svaren finner vi i hjärnan.
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Lars-Johan Åge Eric Thyrell
VINNAREN FÖRLORAR
Hans senaste forskning har redan anammats 
av den internationella forskarvärlden, svenska 
polisen och amerikanska FBI. Lars-Johan Åge 
är ekonomie doktor från Handelshögskolan 
i Stockholm, och utbildad i förhandling på 
Harvard, författaren till boken ”Konsten att 
göra affärer” och listad i Dagens Industri som 
en av Sveriges populäraste föreläsare – denna 
gång aktuell med en föreläsning baserad på hans 
senaste forskning, som inte bara visar vad som 
kännetecknar en framgångsrik förhandling, utan 
som också visar vägen dit.  Missa inte detta!

DET OPTIMALA SÄLJMÖTET
Det räcker inte med att ha en bra produkt och en 
bra presentation! I dagens stenhårda konkurrens 
om kunderna så är det viktigare än någonsin 
att vi slipar på förmågan att bygga en bra och 
nästintill vänskaplig relation under kundbesöket 
eller säljsamtalet. Uttrycket att du måste sälja dig 
själv innan du kan sälja din produkt eller tjänst är 
ingen klyscha. Du får konkreta verktyg för hur du 
bör lägga upp det optimala säljmötet, samt hur du 
skapar en god atmosfär som ger kunden en bra 
känsla av dig. Trots allt, så tar vi ju majoriteten av 
våra beslut baserade på just känslor. 

Azita utsågs till näringslivets superkommunikatör 2016 
av Resumé och näringslivets mäktigaste kvinna 2015 
av Veckans Affärer. Hon är VD för Sodexo, ett företag 
som erbjuder tjänster inom service-sektorn med 8000 
anställda i Sverige. Hon började 1998 som restaurangchef 
och har därefter haft flera ledande befattningar innan hon 
2014 blev VD.

Azita Shariati

ETT INKLUDERANDE OCH TYDLIGT 
LEDARSKAP

Azita kommer att ge sina bästa tips på 
hur du som chef och ledare säkrar en god 
karriärutveckling och skapar ett inkluderande 
ledarskap med tydliga målbilder och förväntningar 
så att dina medarbetare blir mer motiverade och 
presterar bättre.

LEDARSKAPSDAGARNA

Stockholm  •  14.30 - 15.00
16 November, Grand Hôtel

Göteborg  •  14.00 - 14.30
1 december, Clarion Hotel Post

SÄLJDAGARNA SÄLJDAGARNA

Stockholm  •  12.50 - 13.35
24 November, Göta Lejon

Stockholm  •  13.35 - 14.20
24 November, Göta Lejon

TYDLIGA MÅL

Hon tror på att rätt strategi för utveckling och 
lönsamhet är att hitta kompetenser oavsett 
kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning och 
funktionsnedsättning. Azita kommer att ge sina 
bästa tips på hur du ska sätta upp tydliga mål.

SÄLJDAGARNA

Stockholm  •  14.50 - 15.10
24 November, Göta Lejon

Sälj- och inspirationsseminarium för dig 
och hela arbetsgruppen

24 NOV GÖTA LEJON, STOCKHOLM

REGISTRERING  (12.15-12.45) 

MÅRTEN ANDERSSON (12.45-12.50)  •  LARS-JOHAN ÅGE (12.50-13.35)  •  ERIC THYRELL (13.35-14.20)

KAFFE, TILLTUGG OCH MINGEL  (14.20-14.50) 
AZITA SHARIATI (14.50-15.10)  •  MIA TÖRNBLOM (15.10-15.55)  •  FREDRIK EKLUND (16.00-16.45)  

AFTER WORK MED CHAMPAGNE OCH UNDERHÅLLNING  (16.45-17.30)

SÄLJDAGARNA 2016

Säljdagarna är för dig som jobbar med försäljning eller har kundkontakt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROGRAM
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EXKLUSIVT I STOCKHOLM

Stjärnmäklaren, TV-kändisen och författaren Fredrik Eklund delar med sig av 
sina egna säljknep och erfarenheter av fastighetsförsäljning på hög nivå. Du får 
konkreta tips på hur du säljer dig själv som ledare. Fredrik Eklund är även med i 

realityserien Million Dollar Listing New York där han säljer fastigheter till de som 
vill spendera miljoner på Manhattan. År 2009 grundade Fredrik sitt eget företag 

i fastighetsmäklarbranschen, Eklund Stockholm New York AB, med kontor i 
Stockholm och New York. Han har sålt fastigheter för över två miljarder dollar.

SÄLJ! KONSTEN ATT SÄLJA VAD SOM 
HELST TILL VEM SOM HELST

Fredrik Eklund

INSPIRATIONSDAGARNA

SÄLJDAGARNA

Stockholm  •  15.05 - 15.50
25 november, City Conference Centre

Stockholm  •  16.00 - 16.45
24 november, Göta Lejon

UNDERHÅLLNING



från 2.695:- från 5.195:- från 2.695:-

25 NOV CITY CONFERENCE CENTRE, STOCKHOLM 
2 DEC LISEBERGSTEATERN, GÖTEBORG

8 DEC SLAGTHUSET, MALMÖ

16 NOV GRAND HÔTEL, STOCKHOLM
  1 DEC CLARION HOTEL POST, GÖTEBORG

24 NOV GÖTA LEJON, STOCKHOLM

INSPIRATIONSDAGARNA LEDARSKAPSDAGARNA SÄLJDAGARNA

Använd rabattkoden broschyr300 för 

300:- RABATT PER BILJETT
gäller t.o.m. 30 september 2016

INSPIRATIONSDAGARNA &  SÄLJDAGARNALEDARSKAPSDAGARNA

Ta del av förmånliga grupprabatter Rabattkod

Anmäl 5-9 deltagare och få 500 kr rabatt per 
person. Anmäl 10-19 deltagare och få 700 kr 
rabatt per person. Anmäl över 20 deltagare och 
få 1000 kr rabatt per person.

Anmäl 5-9 deltagare och få 100 kr rabatt 
per person. Anmäl 10-19 deltagare och få 
300 kr rabatt per person. Anmäl över 20 
deltagare och få 500 kr rabatt per person.

I priset ingår frukost, för-och eftermiddagskaffe, 
tilltugg, förfriskningar, lunch, överraskningar, 

utlottning av fina priser, mingel, champagne, After 
Work och en utbildningsshow långt utöver det vanliga.

I priset ingår frukost, för-och eftermiddagskaffe, 
tilltugg, förfriskningar, lunch, överraskningar, 

utlottning av fina priser, mingel, champagne, After 
Work och en utbildningsshow långt utöver det vanliga.

I priset ingår eftermiddagskaffe, tilltugg, förfriskningar, 
överraskningar, utlottning av fina priser, mingel, 

champagne, After Work och en utbildningsshow långt 
utöver det vanliga.

SID 11

SLUTSÅLT SENAST!

SÄKRA DIN PLATS IDAG!Välkommen till en utbildningsshow 
långt utöver det vanliga

www.macespeakers.se  •  08-22 20 10
Evenemangen är fullt avdragbara och redovisas på 5810 Avgifter för kurser mm och 1671 Moms: Avdragsgill ingående moms. Syfte skall alltid anges och kan t.ex. vara ”Evenemanget syftar till att motivera 

deltagarna till att uppnå bättre resultat på arbetsplatsen men också i sina privatliv”.

Anmälan är bindande och om du blir förhindrad att komma kan du kostnadsfritt överlåta platsen till någon annan alternativt gå på ett framtida event. 
För fullständiga villkor läs på vår webbplats www.macespeakers.se.

Simon Matsuyama Emma Essinger
Skapar god och oförglömlig stämning. Han har 
varit Resident DJ på Berns, Hotellet, Solidaritet i 
Stockholm och klubben Amber i Zürich. Vi är glada 
att han är med oss i år. Vi ger er, Simon Matsuyama!

Hon har spelat sig fram från Skånes våtmarker hela 
vägen till LA och Warren Cuccurullo (Frank Zappa, 
Missing Persons, Duran Duran) via Stockholms 
musikscen och TV-program som Hasselhoff – en 
svensk talkshow.

INSPIRATIONSDAGARNA • LEDARSKAPSDAGARNA • SÄLJDAGARNA

Stockholm  •  Göteborg  •  Malmö
Simon och Emma medverkar på samtliga kunskapsseminarier i höst.

UNDERHÅLLNING



Kunskapsseminarier för dig och hela arbetsgruppen
Bli motiverad att utveckla ”ditt bästa jag” och fulla potential -  belöna din personal, bjud dina kunder 

eller vänner på ett  inspirerande heldagsevenemang. 

ARRANGÖRPARTNERS

Boka idag!  Begränsat antal biljetter
w w w . m a c e s p e a k e r s . s e  •  0 8 - 2 2  2 0  1 0

16  NOVEMBER
Grand Hôtel, Stockholm

1  DECEMBER
Clarion Hotel Post, Göteborg

24  NOVEMBER
Göta Lejon, Stockholm

25  NOVEMBER
City Conference Centre, Stockholm

2  DECEMBER
Lisebergsteatern, Göteborg

8  DECEMBER
Slagthuset, Malmö

STOCKHOLM  •   GÖTEBORG STOCKHOLMSTOCKHOLM  •   GÖTEBORG  •   MALMÖ

INSPIRATIONSDAGARNA

FREDRIK EKLUND • ANDREAS CARLSSON
LEIF GW PERSSON • MARK LEVENGOOD

MIA TÖRNBLOM • MARIKA CARLSSON
KATARINA GOSPIC • HELENA BERGSTRÖM 
KAY POLLAK • KRISTOFFER APPELQUIST

MICHAEL SÖDERMALM • MÅRTEN ANDERSSON

FREDRIK REINFELDT • LEIF GW PERSSON
KATARINA GOSPIC • HELENA BERGSTRÖM 

AZITA SHARIATI • BJÖRN ROSENGREN 
ANNA FELLÄNDER • MARIA RANKKA

MIA TÖRNBLOM • MALOU VON SIVERS

FREDRIK EKLUND • MIA TÖRNBLOM
ERIC THYRELL • LARS-JOHAN ÅGE

AZITA SHARIATI • MÅRTEN ANDERSSON

LEDARSKAPSDAGARNA SÄLJDAGARNA

98% NÖJDA DELTAGARENÅGRA RÖSTER FRÅN TIDIGARE KUNSKAPSSEMINARIER

”Stort TACK för en mycket inspirerande och 
energigivande dag! Klart över mina förväntningar 
och bättre än andra liknande arrangemang.”
JAN LERNER, LERNER MANAGEMENT AB

”Bra blandning av talare och teman. Hög kvalitet 
rakt igenom – ingen som inte höll måttet.”
MAGNUS NYLANDER, VROOM STOCKHOLM AB

”Jag och hela teamet från Norse Hotels fann denna 
dag mycket inspirerande och upplyftande.”
MALIN WIDMARC NILSSON, NORSE HOTELS SCANDINAVIA AB


