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Morten Brandt
Slik lykkes du med salg
Morten Brandt er en av Norges dyktigste foredragsholdere. Hans
spisskompetanse finnes innen fagområdene ledelse, salg og service. Med sin
energiske fremtreden vil han garantert engasjere og motivere deg som tilhører.
Brandt trives med rollen, og han presenterer sitt budskap på en måte som
tydelig får frem poengene og lærdommen.Gå ikke glipp av denne engasjerende
foredragsholderen, som folk ønsker å oppleve på ny og ny.
For mer informasjon om Morten Brandt - klikk her!

Hans Christian Medlien
Håp, drømmer, sterke visjoner
Hans Christian Medlien holder ikke foredrag men forestillinger – fordi det er hva
det gjelder: å se for seg framtida, se for seg alle mulighetene vi har like rundt
oss, se for seg glede som kan finnes i alt. Han er svært levende og visuell i sin
presentasjonsform – med stor grad grad av humor og originalitet. Kjent for
utradisjonelle utrykksformer, nye ord og eksempler fra virkeligheten: fra
hendelser og historer han selv har skapt – alene eller sammen med andre.
For mer informasjon om Hans Christian Medlien - klikk her!

Jenny Lexhed

Edward de Bono

Sara Duchess of York

Sir David Frost

Å vende motgang til medgang
Da Jenny Lexhed og ektemannen
får sitt første barn lever de et godt
liv. De er gift, har akkurat kjøpt et
hus og bedriften de har stiftet
sammen vokser. Med sønnens
ankomst smyger det seg en uro
inn i deres liv. Det som begynner
som en følelse blir etterhvert en
overbevisning: sønnen er ikke
som andre barn. Alt tyder på at
han har autisme. Kanskje han
aldri kommer til å lære å snakke?

Originator of the term lateral
thinking
Edward de Bono er av mange
ansett som den ledende
autoriteten innen feltet kreativ
tenkning, innovasjon og
undervisning i tenkning som en
ferdighet.Edward de Bono er
opphavsmannen til konseptet –
og de formelle verktøyene - til
”Lateral Thinking” som har blitt en
del av språket og har fått en plass
i Oxford Dictionary.

My Story
Hertuginnen deler oppriktig
erfaringer fra sitt ekstraordinære
liv på den internasjonale arena og
inspirerer tilhørerne med sin
mektige historie. Etter å ha
overlevd personlige rettssaker
under nådeløs mediedekning,
deler hun hemmeligheten bak sin
”turn-around”-suksess, og tar for
seg hvordan man kan overkomme
frykten for ett nytt globalt miljø og
krigen mot terrorisme,

Pioneer of television
Karrieren til Sir David Frost er så
vidtspennende at han har blitt
beskrevet som en formelig
plastelinafigur. Det er lett å forstå
hvorfor: vert og medskaper av
”That Was the Week That Was”,
produsent av utallige TVprogrammer fra ”A Gift of Song:
The Music for UNICEF Concert” til
”Spectacular World om Guinness
Records”, forfatter av 15 bøker,
produsent av åtte filmer.
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