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Ragnhild Nilsen
Nøkler till arbeidsglede
Ragnhild Nilsen er dramatiker og pedagog, utdannet Cand. Music, har M.A. grad
fra USA i kommunikasjon og bevegelsesterapi. 20 års erfaring som kursleder og
bedriftsrådgiver har gitt henne en sterk posisjon i næringslivet. Ragnhild regnes
som en av Norges dyktigste kurs- og foredragsholdere og er en ettertraktet
inspirator. Hun holder kurs for store deler av norsk næringsliv og coacher flere
av landets mest profilerte næringslivstopper, politikere og underholdere
gjennom selskapet CoachTeam.
For mer informasjon om Ragnhild Nilsen - klikk her!

Øystein V. og Terje B.
Øk entusiasmen og vinn kundene!
Øystein Vangsnes har sin bakgrunn fra Hertz, hvor han blant annet har jobbet
som daglig leder for Hertz’ bookingkontor i 6 år. Han ble i samtlige av disse 6 år
kåret til Europas beste bookingsjef. Han har også svært gode resultater som
bedriftsselger i Hertz gjennom mange år. Terje Bjørkhaug startet som
bedriftsselger i Hertz i 1996 og hadde en 100 % volumøkning i løpet av de siste
3 år av sitt engasjement for Hertz, da som salgssjef Norge. De 4 siste år i Hertz
hadde han ansvaret for alle bedriftsselgerne og reiselivsansvarlige i Hertz.
For mer informasjon om Øystein Vangsnes & Terje Bjørkhaug - klikk her!

Kristoffer Omdal

Olaf Olsvik

Lars Kleivan

Paal Evjenth

Fokus og målsetting
Til tross for mer enn 2400 kurs og
foredrag er Kristoffer Omdal blitt
beskrevet som en av
seminarbransjens ”best bevarte
hemmeligheter”, og i sine
foredrag øser han raust fra sin
mangeårige erfaring. Han er faglig
særdeles dyktig, samtidig som
han er han en god kommunikator
og formidler, med en varm og lun
blanding av humor og alvor. Et
foredrag/seminar med Kristoffer
Omdal kan vare fra én time til én
dag, og passer på kundemøter,
kick-off, teambuilding,
internmøter, seminarer,
salgsmøter, m.m.

Fra katastrofe til suksess –
hvordan snu en negativ trend
Olaf Olsvik var vel ansett, rik,
respektert og vellykket. En
suksessfull næringslivsleder. Han
eide og ledet en bedrift med en
betydelig omsetning. Men bak
den vellykkede fasaden med
Rolex-klokke, Armani-dresser og
fine biler, utviklet han et ekstremt
misbruk av alkohol, piller og
kokain. I 15 år levde han sitt
dobbeltliv. En bilulykke i januar
2002 reddet livet hans. Etter
sykehusoppholdet, la han seg inn
på et behandlingssenter for
rusavhengige, og har siden vært
rusfri. Olaf er i dag en etterspurt
og dyktig foredragsholder med en
sterk historie å fortelle.

Chairman Mao´s business
school
Lars Kleivan har utgitt boken
"Chairman Mao´s Business
School", hvor hensikten er å
påvise at en rekke av sitatene i
den berømte boken Mao´s Lille
Røde Bok, kan være nyttige som
ledestjerner for moderne ledere
og eksperter. Dette kombinerer
han med sin solide erfaring fra
næringslivet. Presentasjonen
viser hva formålet med boken har
vært og hvordan Chairman Mao´s
sitater kan brukes til å skape
gode løsninger i moderne
organisasjoner.

Vi alle er født vinnere
Paal Evjenth har jobbet med
foredrag og utdanninger siden
1981. Han er kjent for sin energi,
humor og utrolige kunnskaper i
ovenstående emnene. Paal er
overbevist om at vi alle er født
vinnere, at vi som barn har
grunnlaget for vinneregenskapene
i oss. For eksempel, en sterk
selvbevissthet, nysgjerrighet,
fantasi, positiv tenkning,
iherdighet, ærlighet og evnen til å
leve i nuet, er egenskaper vi ser
hos barn. Dessverre ser vi det
ikke like ofte hos voksne.

For mer informasjon om
Kristoffer Omdal - klikk her!

For mer informasjon om
Lars Kleivan - klikk her!

For mer informasjon om
Paal Evjenth - klikk her!

For mer informasjon om
Olaf Olsvik - klikk her!
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