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Elle Mcpherson
Elle Macpherson er en utrolig fremgangsrik forretningskvinne og snakker
med sjarm, intellekt og talent om sin fantastiske livshistorie,
forretningssuksess og motivasjon. Elle er europeisk ambassadør for RED, et
initiativ startet av Bono og Bobby Shriver for å samle inn penger og øke
oppmerksomheten rundt Global Fund. Gjennom sin tjuefemårige karriere
har Elle Macpherson vært en fremtredende person innen mote, film, TV og i
forretningsverdenen. Elle kom så på rekordmange førstesider av Sports
Illustrateds Annual Swimsuit Editions. Hun brukte denne fremgangen til å
produsere 'Your Personal Best The Body', en workoutvideo som ble kåret til
årets beste av Billboard magazine i 1995.
For mer informasjon om Elle Mcpherson - klikk her!

Sir Bob Geldof
Sir Bob Geldof er utrolig velorientert, ikke bare om hungersnøden i Afrika og
hjelpeorganisasjoner men også om det politiske livet i London og i
Washington, globale kommunikasjoner og forretninger. Hans presentasjoner
er meget provoserende og han oppmuntrer og inspirerer publikum ved å
motivere ved hjelp av egne erfaringer og det han har lært av Live Aid. Sir
Bob Geldof er en av de høyest rangerte og mest imponerende
bedriftstalerene, som hovedforedragholder på konferanser og kveldstalere
som er å få. Sir Bob Geldof er en inspirerende taler som setter spor etter
seg. Han er meget underholdende og har stor innsikt innen sosiopolitikk og
utviklings samt i lederskap og kommunikasjon.
For mer informasjon om Sir Bob Geldof - klikk her!

Karin Fevaag Larsen

Thomas Hylland Eriksen

Colin Moon

Liv Arnesen

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 lever i et samfunn der
tiden er en ressurs det er
knapphet på, og det til tross
for at vi omgir oss med
stadig mer tidsbesparende
teknologi. Hvem hadde vel
trodd at all den
tidsbesparende teknologien
- fra filofaxen til e-posten og
mobiltelefonen - skulle føre
til at alle fikk mindre tid?

Har du av og til følelsen av
at du er den eneste som er
normal? Du føler at du er
omgitt av mennesker som
gir uklare signaler og sier
malplasserte ting og
egentlig virker litt merkelige.
Ikke bare det - de er
utlendinger! Du er ikke den
eneste. De mener muligens
det samme om deg.

Liv Arnesen er den første
kvinne i verden som har gått
alene på ski til Sydpolen. Liv
har vært aktiv i orientering
og langrenn. Tidligere har
hun krysset Grønnland på
ski. Hun har klatret Mount
Everest, men måtte gi opp
på grunn av høydesyke.
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