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Arne Hjeltnes
Gutta på tur - live
Arne Hjeltnes er et kjent og kjært fjes for de fleste nordmenn. Han har
økonomisk utdannelse, men er mest kjent for sin TV-karriere. Han kom inn
som promo- og presentasjonssjef i TV 2 fra starten i 1992 og gikk over som
100% programleder i kanalen i 1994. I 2003 fikk han jobb som representant
for Eksportutvalget for fisk (EFF) i Hong Kong. I dag er han konsernsjef for
det skandinaviske digitale kommunikasjonsselskapet Creuna. Hjeltnes har
siden 1993 utgitt en rekke bøker.
For mer informasjon om Arne Hjeltnes - klikk her!

Øystein Wiik
Instant performance - å prestere i sannhetens øyeblikk
Øystein Wiik er kjent både i Norge og internasjonalt for sin fantastiske stemme.
Han har medvirket på en rekke plater, og sunget fra utallige scener. Han skriver
musicals, og er en ettertraktet foredragsholder og inspirator. Øystein Wiik
debuterte som Jesus i musikalen Godspell ved Den Nationale Scene i Bergen i
1978, og siden har det bare slag i slag... Resultatet er blitt en serie foredrag,
med humor, historier fra det jeg har opplevd fra uttallige forestillinger og scener.
For mer informasjon om Øystein Wiik - klikk her!

Lasse Gustavson

Jörgen Oom

Øyvind Hammer

Karin Fevaag Larsen

Å Våge
Lasse Gustavson er brannmann
av yrket. For vel 10 år siden var
han med på en fryktelig
gasseksplosjon hvor han ble
alvorlig brannskadet. Lasse
hadde jobbet som brannmann i
mindre enn én uke og ble sendt til
en brann i et oljedepot i Gøteborg
havn. Brannbilen han kom med
kjørte feil og de kom rett i en
gassky fra en lekkasje. Bilen
stanset av gassen som ble dratt
inn i bilmotoren og da føreren
forsøkte å starte bilen igjen
eksploderte den. Det ble dannet
en brennende gassky med Lasse
Gustavsson, hans kamerat og en
brannbil i sentrum.

Peak motivation
Jörgen Oom er godkjent psykolog
med spesialutdannelse innen
holdningspåvirkning,
kommunikasjon og hypnose.
Foreleser og lærer som snakker
om entusiasme og deltakelse i
endringsarbeid, det vinnende
laget, å våge å være best og
hvordan vi kan ha høyt tempo
uten negativt stress. Jörgen Oom
har to mottoer: "Proud people
perform", og "Det er det lille som
er det store". Han mener at små
forbedringer, satt i system, og
som alle i organisasjonen tror på,
gjør underverker.

Lev motivert!
Øyvind Hammer er selvlært. Han
har alltid vært interessert i
hvordan hjernen styrer livet og
hvilke mentale prossesser som
skiller de som har et lykkelig,
suksessfyllt og balansert liv fra de
som er ulykkelige og som ikke får
livet til å fungere. Hvorfor når
noen målene sine og andre ikke?
Hvorfor har noen god økonomi,
mens andre så vidt får det til å gå
rundt? Hva gjør at noen er glade
og fornøyde uansett hva som
tilstøter dem, mens andre mister
motet ved den minste motstand?
"Er det bare slik" eller kan den
enkelte påvirke hva livet gir?

8 timers arbeidsdag skal være 8
timers påfyll
Karin Fevaag Larsen er kjent for å
skape begeistring med sine
foredrag. Hun er faglig dyktig og
inspirerende på innholdssiden, og
har sin egen, særpregede stil med et levende engasjement for å
gi tilhørerne ny giv i hverdagen. Vi
har svært gode tilbakemeldinger
fra våre kunder på hennes
inspirasjonsforedrag. Karin ble
kåret til beste foredragsholder på
den Store Inspirasjonsdagen i
Oslo, hvor 600 mennesker ga
henne 5.9 av 6 oppnåelige poeng.
3. februar 2006 ble hun i tillegg
kåret til Årets inspirator 2005
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