
GRATIS FOREDRAG

2021

Igen i 2021 har du mulighed for at få et GRATIS inspirati-
onsboost i samarbejde med SPEAKERSlounge. Hver må-
ned inviteres du indenfor til 1-3 gratis foredrag med nogle 
af vores skarpe foredragsholdere. 

Programmet for 2021 finder du på de kommende sider. 
(Flere datoer følger)

HVOR? Foredragene afholdes på Crowne Plaza, Copenhagen Towers, 
Ørestads Blvd. 114-118, 2300 København. 

HVORNÅR? Foredragene finder sted en gang i måneden (i slutningen af hver måned). 
Se de specifikke afholdelsesdatoer i programmet nedenfor. 

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

En del af

https://bit.ly/3gaelGS


En del af

EKSTRAORDINÆRT SOLOFOREDRAG
OPLÆGSHOLDER: Hardeep Dhanjal

EMNE: Den Menneskelige Faktor - I Ledelse og teams

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 Pow-
erpoint 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 udlan-
det 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 pågælden-
de medarbejdere, og hans arbejde med menneskers mentale tilstand og indstilling er med til at styrke det menne-
skelige 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.

TORSDAG DEN 28. JANUAR 2021
Kl. 9.00-10.30

https://speakerslounge.dk/hardeep-dhanjal/


En del af

OPLÆGSHOLDER: Balder Vendt-Striim

EMNE: Arbejdsglæde og styrket kultur

Arbejdsglæde er vigtigt for langt de fleste - og dem, det ikke er vigtigt for, 
skulle måske slet ikke gå på arbejde.

Men hvad er arbejdsglæde egentlig for en størrelse? For nogen er arbejds-
glæde ro, renlighed og regelmæssighed. For andre er det frihed under 
ansvar. For nogen er det blot, at vi har det godt sammen med synergi i 
vores samhørighed og forskelligheder.

OPLÆGSHOLDER: Sigga Birkvad

EMNE: Hvordan får du mest glæde i dit liv – gratis?

Gratis glæder handler om at leve mere for mindre. At finde glæde ved 
at genbruge og genanvende alt fra kaffegrums til faster Arnes tøj. Give 
hjemmelavede, personlige gaver til dine kære og tage dig tid til at nyde 
naturen og dine medmennesker. Gratis glæder handler om at ændre ind-
stilling og vaner. At blive opmærksom på hvad der gør dig glad – og ikke 
bare tilfreds. At gå på opdagelse i hvem du er før din titel, stilling, status, 
indtjening og udseende og gå med din glæde.

Jeg var nødt til at tage en ”pause” for at finde ud af, hvad der gjorde mig 
glad og tilrettelægge et liv med plads til mine gratis glæder, som jeg i dag 
deler ud af til inspiration for andre i håb om at bidrage til et samfund i 
større balance. Fordi du får det liv, du lever!

OPLÆGSHOLDER: Anders Bircow

EMNE: Arbejdsglæde

• Hvordan kommer jeg til at elske mit arbejde igen?
• Hvorfor lytter mine kolleger ikke til mig?
• Hvorfor er stemningen på kontoret altid så trykket?
• Hvorfor griner vi ikke mere sammen på jobbet?
• Jeg føler mig ikke motiveret til at yde det lille ekstra hver dag.

Det hele handler om DIG. Vi kan alle rammes af bekymringer,
udfordringer og negative følelser på arbejdspladsen. 

Vi ved bare ikke, hvordan disse følelser skal håndteres. Anders Bircow 
fortæller dig, din chef og dine kolleger, hvordan det hele hænger sam-
men, og hvordan I sammen kan skabe fantastisk stemning, tillid, synergi, 
harmoni og ikke mindst arbejdsglæde. Glade medarbejdere yder bedre! 
Advarsel: Glæde er stærkt vanedannende!

TORSDAG DEN 25. FEBRUAR 2021
Kl. 9.00-11.00

https://speakerslounge.dk/balder-vendt-striim-foredrag/
https://speakerslounge.dk/sigga-birkvad/
https://speakerslounge.dk/anders-bircow-foredrag/


DER ER GRATIS ADGANG TIL ALLE FOREDRAG
- Alt du skal gøre er at tilmelde dig HER.

AFHOLDELSESSTED
Foredragene afholdes på Crowne Plaza, Copenhagen Towers, Ørestads Blvd. 114-118, 2300 København. På 
oversigten i receptionen finder du lokalenummeret. 

AFHOLDELSESTIDSPUNKT
Foredragene afholdes som udgangspunkt fra kl. 9.00-11.00 den sidste torsdag i hver måned. Ændringer 
kan dog forekomme. Se de specifikke afholdelsestidspunkter i ovenstående program. 

HVEM ER SPEAKERSlounge?

SPEAKERSlounge er en innovativ og moderne platform der repræsenterer foredragsholdere i hele Danmark. Vi ar-
bejder med alle typer af kunder -  store og mindre virksomheder, kommuner og regioner,  skoler, foreninger, institu-
tioner, 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, kick-
off 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

PRAKTISK INFORMATION

SPEAKERSlounge Tlf. +45 70101201 E-mail: info@speakerslounge.dk SPEAKERSlounge.dk 

https://kursus-kompagniet.dk/kurser-liste/speakerslounge-foredragsraekke-2020/
https://speakerslounge.dk/
http://tack.dk

