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SPEAKERSnetwork er et mødested med inspiration, der kombinerer et eller flere
spændende foredrag med professionelt faciliteret networking.
På SPEAKERSnetwork handler ikke kun om at høre et foredrag og spise
pindemadder - det handler om nye perspektiver, nye relationer og nye muligheder.
Vi glæder os til at byde dig velkommen!
HVEM KAN DELTAGE? Alle med interesse for det aktuelle emne kan deltage og det er GRATIS for alle.
HVOR? SPEAKERSnetwork afholdes på Crowne Plaza, Copenhagen Towers, Ørestads Blvd. 114-118, 2300 København. I
særlige tilfælde afholdes foredragene virtuelt - se program for nærmere info.

HVORNÅR? SPEAKERSnetwork finder sted ca. en gang i måneden. Se de specifikke afholdelsesdatoer i programmet nedenfor. (Flere datoer følger)

HVORDAN TILMELDER JEG MIG? Du kan tilmelde dig arrangementerne ved at klikke HER.

En del af

TORSDAG DEN 25. FEBRUAR 2021
HARDEEP DHANJAL

OPLEV EN AF DANMARKS DYGTIGSTE
INSPIRATIONS SPEAKERS (virtuelt foredrag)
OPLÆGSHOLDER: Hardeep Dhanjal
EMNE: Den Menneskelige Faktor - I Ledelse og teams
TID OG STED: Foredraget afholdes virtuelt den 25. februar 2021, kl. 9.00-10.00
Hvad enten du er medarbejder eller leder, er du nødt til at anerkende, at hvis du vil have succes, er du også nødt til at
have viljen til at opnå den. Løn hverken kan eller skal være den eneste motivationsfaktor for at yde dit bedste og slå
dine konkurrenter. Der er derimod brug for, at du har et oprigtigt ønske om at gøre dit team til det bedste, og du må
som individ anerkende, at du har et ansvar for det endelige resultat.
Dette foredrag vil give dig et wake up call, der afføder et mærkbart boost i motivationen – helt uden brug af Powerpoint og opgaver til publikum. Hardeep forlader sig her på sin rendyrkede passion og smitsomme energi til at
give en stærk energiindsprøjtning med både motivation, inspiration og livskraft, som vil være en oplevelse, du sent
glemmer.

OM HARDEEP DHANJAL
Hardeep har formidlet sine budskaber til og inspireret nogle af de største organisationer i Danmark, og også i udlandet har hans indsigt været stærkt eftertragtet på grund af hans evne til at styrke samtlige niveauer og funktioner i en
organisation.
Med sit velafrundede kompetencesæt skaber Hardeep positive forandringer i organisationer igennem de pågældende medarbejdere, og hans arbejde med menneskers mentale tilstand og indstilling er med til at styrke det menneskelige fundament, som er grundlaget for succes i enhver virksomhed.
Hardeep har en helt igennem unik evne til at trænge ind til folk og virkelig nå de mennesker, han står overfor. Det
er også forklaringen på hans succes, og hvordan han evner at styrke andre menneskers tro på dem selv, så de kan
lykkes med de mål, de sætter sig for.

En del af

ONSDAG DEN 28. APRIL 2021
BASTIAN OVERGAARD

STØJFRI LEDELSE

- Det intelligente mellemrum
OPLÆGSHOLDER: Bastian Overgaard
EMNE: Kommunikation og samarbejde
TID OG STED: Crowne Plaza, 2300 København, d. 28. april 2021, kl.

9.00 - 11.00

Dette foredrag tager udgangspunkt Bastian Overgaards nye bog – Støjfri ledelse. På foredraget vil Bastian fortælle om, hvordan vi kan revolutionere den måde, vi mødes og taler med hinanden på, når vi husker stilheden – det
intelligente mellemrum. Rigtig mange værdifulde idéer og input går tabt i talestrømmen, når vi taler og taler, holder
møde efter møde – og glemmer at stoppe op. Vi glemmer at lytte til hinanden og være tilstede.
Stilhed er ikke noget nyt, men alligevel bruger vi sjældent stilheden. På foredraget vil Bastian give et indblik i, hvordan vi kan bruge stilheden aktivt, så alle kommer til orde – også de introverte, og vi derved kan opleve mere nærvær
og øget samhørighed. Det vil give os tid til at tænke os om og skabe bedre løsninger og bedre beslutninger.

OM BASTIAN OVERGAARD
Bastian Overgaard er ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder, der er blevet kendt som hele Danmarks ”stilheds-ekspert”. Han er manden bag bogen ”Støjfri ledelse” (2021), som er udgivet af Akademisk forlag. Han brød
igennem lydmuren, da en af hans kunder i 2017 i bedste sendetid fortalte, hvordan de havde fået effektive møder ved
at tie stille sammen i 10 % af tiden. Bastian Overgaard har siden da inspireret tusindvis af ledere og medarbejdere og
hjulpet dem med at styrke deres ord, tanker og relationer i det daglige.
Bastian Overgaard er en formidabel formidler, der med viden, humor og et helt særligt engagement formår at levere
knivskarpe pointer og konkrete værktøjer, som giver dig mindre støj og mere udbytte i din hverdag. Evalueringer fra
Bastians foredrag taler deres eget tydelige sprog, hvor ord som ”outstanding”, ”virkelig inspirerende” samt ”visionær
og underholdende” er hyppige gengangere.

En del af
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MIKAEL KAMBER

SUR FOR EN SIKKERHEDS SKYLD?

- et foredrag om at være livsglad uden at være lalleglad
OPLÆGSHOLDER: Mikael Kamber
EMNE: Positiv psykologi
TID OG STED: Crowne Plaza, 2300 København, d. 4. maj 2021, kl.

9.00 - 11.00

At være sur for en sikkerheds skyld ligger i vores DNA. Den medfødte skepsis over for forandringer og nye ting har
til formål at beskytte os fra farer og trusler. Det er en overlevelsesmekanisme, som har tjent os godt gennem tiderne. Men i vores moderne liv er der ikke tilnærmelsesvist så meget, der er farligt. Men vi er stadig udstyret med den
samme hjerne som vores forfædre, og dermed er vores reaktionsmønster i udgangspunktet det samme i dag som
dengang for mange tusinder år siden.
Mikael Kamber giver dig indblik i, hvorfor det ikke er nok at være sur for en sikkerheds skyld, men han viser dig også
vejen til, hvordan du kan bevæge dig i retning af at være ”livsglad med vilje”. På foredraget får du konkrete metoder
og et overblik over den nyeste viden om trivsel, livsglæde og stærke relationer – både i privatlivet og i arbejdslivet.

OM MIKAEL KAMBER
Mikael Kamber er uddannet journalist, og du kender ham måske mest som nyhedsvært på TV2. Han har også en
længere lederkarriere bag sig, hvor han bl.a. har været mediedirektør i DR samt adm. direktør og chefredaktør for
dagbladet JydskeVestkysten.
I de seneste 10 år har han specialiseret sig i positiv psykologi og vejene til trivsel. Han har taget uddannelsen ”Certificate in Positive Psychology (CIPP) i USA og har skrevet ikke mindre end 4 bøger om positiv psykologi; ”Sur for en
sikkerheds skyld?” (2020), ”3 gode ting” (2019), ”Stærkere” (2018) og ”Vi er bedst, når vi er glade” (2013)
Mikael Kamber har holdt flere hundrede foredrag og kurser om positiv psykologi. Du vil derfor møde en inspirerende
foredragsholder, som formår at formidle viden, så alle kan være med.
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TIRSDAG DEN 31. MAJ 2021
IRIS ENGELUND

PLAY YOUR TALENT
- Sæt dit talent i spil

OPLÆGSHOLDER: Iris Engelund
EMNE: Talentudvikling
TID OG STED: Crowne Plaza, 2300 København, d. 31. maj 2021, kl.

9.00 - 11.00

Talent spiller en afgørende rolle for vores relationer til menneskene omkring os. Men mange af os er slet ikke klar
over, hvilke skjulte talenter vi selv besidder. Iris Engelund vil i dette inspirerende foredrag på underholde facon vise
dig vejen til, hvordan du kan sætte dit talent i spil og skabe nye og bedre muligheder i dit daglige arbejde.
Foredraget er krydret med illustrative øvelser og eksempler fra den virkelige verden. Du vil undervejs få afdækket
dine top 10 talenter vha. Iris’ digitale platform ”Play Your Talentl”. Dermed får du viden omkring, hvad der dræner dig
for energi – og hvordan du bedst bliver motiveret og aktivere dine talenter i dit daglige arbejde. Brugbar viden som
du kan bruge med det samme.

OM IRIS ENGELUND
Iris Engelund har i mere end 20 år været med til at skabe succes og udvikling i både private og offentlige organisationer. Hun har en baggrund i psykologi, erhvervspsykologi, pædagogik og projektledelse, hvilket også har gjort
hende til en værdsat sparringspartner i strategiske udviklings- og innovationsprocesser. Gennem sine foredrag og
workshops har Iris Engelund inspireret ikke mindre end 18.000 mennesker til at opfatte talent markant anerledes,
hvilket vil udvikle kommunikation og arbejdsglæde markant – både på arbejdspladsen og i for den enkelte.
Det er ikke kun dem, som frembruser med den ene store præstation efter den anden, som har talent. ALLE har
talent – og flere skjulte af slagsen. Iris Engelund talentkoncept – Play Your Talent – er baseret på hjerneforskning og
fokusere på, hvordan man skaber de mest optimale arbejdsvilkår for hjernen.

En del af

PRAKTISK INFORMATION
HVAD ER SPEAKERSnetwork?
SPEAKERSnetwork er et arrangement arrangeret af SPEAKERSlounge og TACK International, som kombinerer foredrag og faciliteret networking. SPEAKERSnetwork giver dig inspiration til din udvikling og
udvider dit faglige netværk.
TILMELDING - ALLE ARRANGEMENTERNE ER GRATIS
Det er gratis at deltage på SPEAKERSnetwork - Alt du skal gøre er at tilmelde dig HER.
AFHOLDELSESSTED
SPEAKERSnetwork afholdes på Crowne Plaza, Copenhagen Towers, Ørestads Blvd. 114-118,
2300 København eller virtuelt - i særlige tilfælde (se program for info)
AFHOLDELSESTIDSPUNKT
SPEAKERSnetwork afholdes ca. én gang i måneden fra kl. 9.00 - 11.00.
HVEM ER SPEAKERSlounge?
SPEAKERSlounge er en innovativ og moderne platform der repræsenterer foredragsholdere i hele Danmark. Vi arbejder med alle typer af kunder - store og mindre virksomheder, kommuner og regioner, skoler, foreninger, institutioner, biblioteker mf.
SPEAKERSlounge er ikke blot en formidler mellem dig som kunde og vores foredragsholder. Vi vil gerne sikre, at den
inspiration du og din virksomhed oplevede under foredraget efterfølgende lever videre i jeres organisation.
Vi tilbyder foredrag der matcher lige netop dine arrangementer, hvad end det er konferencer, personalemøder, kickoff i virksomheden, arrangementer på skoler, i institutioner eller private arrangementer.
Foruden foredrag arbejder vi dagligt med formidlingen af workshops til eksempelvis personlig udvikling, ledelse,
Networking, økonomi, arbejdsmiljø, trivsel, stresshåndtering, salg og meget mere.
Se mere på speakerslounge.dk

HVEM ER TACK
TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og
udvikling.
Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, personlig udvikling og
service.
Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden, som tager udgangspunkt i jeres aktuelle
udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs
åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.
Læs mere om dine muligheder på tack.dk

SPEAKERSlounge

Tlf. +45 70101201

E-mail: info@speakerslounge.dk

SPEAKERSlounge.dk

