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Hur hittar vi motivationen nu då? 
Christina Stielli

Nu peppar vi en hel generation!
Carolina Klüft

Välkommen! Frida Boisen är dagens 
konferencier och moderator.

Smygträning är bästa träningen
Leila Söderholm

Motivation och framgång i Kenya!
Zelmerlöw & Björkman Foundation

Effektivt distansarbete med struktur
David Stiernholm

Älska hemmakontoret!
Tobias Persson

Dagens lunch med Jennies smaker
Jennie Walldén

Framgångsrikt samarbete
Annika R Malmberg

Frida Boisen, medgrundare till 
TALARNAS, prisbelönt journalist, pro-
gramledare och författare, nu senast 
med sin bok ”Berätta aldrig det här”, 
leder två timmars show och kickoff!   

Två år i rad vald till årets talare och frekvent 
gäst i TVs morgonsoffor, inleder med sin 
uppskattade föreläsning, hur vi hittar den 
arbetsglädje, motivation och lust som vi be-
höver nu när vi är så många som sitter med 
distansarbete fullt av nya utmaningar. 

Fd friidrottaren och guldmedaljören i sju-
kamp, sätter ljus på barns och ungdomars 
stora behov av rörelse och ger enkla tips 
och konkreta verktyg på hur vi alla kan vara 
med för att få våra barn och unga att leva 
efter Generation Peps hälsoperspektiv.

Leila Söderholm, ständigt aktuell i media 
med tips på sin framgångsrika och enkla 
smygträning. Hon levererar det hon är bäst 
på: träningsmetoder för korta pauser, smyg-
träning vid en stol eller den berömda (och 
tuffa!) handduksträningen. 

Dreamteam, inte bara på dansgolvet
Tobias Karlsson

Hur gör vi för att snabbt hitta varandra och 
behålla teamkänslan? Vilka är de viktigaste 
ingredienserna för att lyckas i arbets-
dansen? Efter sjutton säsonger av Lets 
Dance vet han hur viktigt det är att hitta 
verktygen för att verksamheten ska gå i takt.

Utsatta barn och ungdomar SKA få en 
utbildning, de SKA få tillfälle att utveckla 

sina talanger och de SKA visas en väg ut ur 
sin utsatthet. På så vis tror vi att världen blir 

en bättre plats för alla att leva i, och därför 
startade vi vår stiftelse.

Davids motto: allting kan göras enklare! 
David är flitigt anlitad av allt från väletable-

rade storföretag till entreprenörsföretag i 
stark tillväxt. Han utmärker sig genom sina 

superkonkreta verktyg och metoder som du 
direkt kan använda på jobbet och hemma. 

Tobias Persson, en av våra mest uppskatta-
de ståuppstjärnor, gör en komisk betraktel-
se av distansarbetets utmaningar. I stil med 

The Office bjuder han på det en riktig kickoff 
alltid ska leverera: skratt, dråpligheter och 

igenkänning i absurda situationer.

Jennie Walldén, vinnare av Årets Mäster-
kock 2013, författare av ett flertal inspira-
tionsböcker om maten hon älskar, bjuder 

dig på smarta, enkla och goda recept så att 
”dagens lunch” blir lika god hemma som på 

vilken restaurang som helst. 

Annika R Malmberg, medgrundare till 
TALARNAS, diamond speakertalaren och 

artisten som dragit fulla hus med sin 
Relationsshow, hjälper oss att förstå var-
andras olikheter så att vi kan jobba ännu 

bättre tillsammans, oavsett avstånd. 

www.talarnas.se
hej@talarnas.se

tel:  073 420 42 75

Bensträckare

Välkommen till TALARNAS STORA KICKOFF! En underhållande show om arbets-
glädje i en pandemi, motivation, samarbete, struktur, hälsa och träning.  Väl-
kommen till ett par timmar med skratt, insikter och tydliga verktyg för ett 
framgångsrikt 2021 för dig, dina kollegor, teamet och medarbetarna. Om inte 
du kan komma till kickoffen, tar vi den hem till dig! Välkommen in i värmen.

Biljetter 395:-/person ink moms bokas på Tickster, 
www.tickster.com, sök på TALARNAS eller maila oss! 


