
PER SCHLINGMANN
STÅ ALDRIG STILL
I en värld där allt är i ständig rörelse är det de som 
har modet och förmågan att gå före, att förändra 
och förnya sig som blir vinnarna. Men hur går det 
till? Per pratar om förändrings processer genom att 
ta exempel från Moderaternas förnyelse och även 
dra paralleller till branscher där förändringstrycket 
är stort. Föredraget inspirerar till utveckling och 
förnyelse. Per berättar konkret om hur man kan 
arbeta internt och externt kring förnyelse, om fall
gropar och hur man undviker dem.

URBAN EXPRESS
Världen står inför dramatiska förändringar i och 
med den globalisering, digitalisering och urbani
sering. Vad krävs för att hänga med i en tid där det 
digitaliserbara blir mindre värt, där talang är hård
valuta och där kvinnorna går först? Med utgångs
punkt i boken Urban Express som Per har  skrivit 
tillsammans med Kjell A Nordström (författaren till 
Funky Business) får vi veta hur man navigerar i 
en framtid som blir alltmer oviss. Per beskriver 
hur kunskap, globalisering och vår tids verkli
ga blockbuster – staden – påverkar villkoren för 
människor, företag och för hur världen kan styras. 
Läs också mer på www.urbanexpress.se

DEN NYA TIDENS KOMMUNIKATION
Vi ser hur kommunikationen byter skepnad. Det 
som brukar kallas för företags kärnverksamhet 
finns inte längre – allt flyter. Numera är allt din 
kärnverksamhet; från dina produkter till hur du 
beter dig i samhället och mot dina kunder och an
ställda – allt kommunicerar. Per berättar om det 
nya medielandskapet som vänder mycket av det 
vi visste upp och ned. Det är ett helt nytt sätt att 
tänka men som öppnar för kreativitet, experiment
lusta – och framgång – för den som hänger med.

SOFIA KACIM
JAKTEN PÅ TALANGERNA  
– SÅ ATTRAHERAR NI DEN UNGA GENERATIONEN

Generation WHY, dagens unga, kan vara den 
mest ifrågasättande generationen genom tiderna. 
Lämpligt är väl då som företag eller arbetsgivare 
att fråga sig: Hur ska vi förhålla oss till de beslut
samma och unga talangerna? Är det med höga 
löner, guldklocka och tjänstebil eller med visioner, 
möjligheter och ett större syfte än affären? 

Under 30 interaktiva minuter berättar Sofia Kacim 
om hur ni attraherar framtidens talanger genom 
att bygga en egen och trovärdig framtidsvision ut
ifrån de  förutsättningar ni har i dag. 

VIVECA STEN
EXPEDITION: BESTSELLER 
Följ med Viveca Sten på en inspi rerande expedition 
där hon utforskar vad som egentligen krävs för att 
ta en idé till framgång. Hon tar avstamp i sin egen 
resa från chefsjurist till deckardrottning med nära 
3 miljoner sålda böcker världen över. Det här är 45 
minuter packade med inspiration och konkreta råd 
kring personlig utveckling. En lektion i att miss
lyckanden inte behöver innebära ett steg bakåt 
utan istället en rörelse framåt, och om vilken roll tur 
och talang egentligen spelar för att lyckas.

CRIME NOVEL MANAGEMENT  
– VAD LEDARSKAP KAN LÄRA AV FÖRFATTARSKAP

Vad kan ledare lära sig av en succéförfattare som 
skriver om ond bråd död? Mycket, ska det visa sig 
under detta ca 45 minuter långa föredrag med 
succéförfattaren Viveca Sten där hon personligt 
och inspirerande berättar hur dessa två världar 
kan korsbefrukta varandra.

Viveca Sten talar om vikten av att fånga sin pu
blik, att våga misslyckas, och vad som krävs för att 
ständigt förnya sig. Efter många år som chefsjurist 
och ledamot av koncernledningen för Postnord, 
ett av Nordens största företag, har Viveca en unik 
bakgrund och vet vad som krävs för att lyckas 
både som ledare och författare.

CORPORATE STORYTELLING
Storytelling är det nya svarta inom marknadsföring 
när företag vill skapa berättelser för att ladda sina 
varumärken och stärka sin företagskultur och ge
mensamma värderingar. Hör en av Sveriges äkta 
”storytellers” berätta hur hon fångar sin publik 
med hjälp av ord, bilder, symboler och känslor. Vi
veca tar oss med in i författarens värld där allting 
handlar om att beröra läsaren. Låt dig inspireras 
av Viveca när hon talar om konsten att skapa tro
värdiga och levande berättelser som länge lever 
kvar i människors sinne.

För frågor kring föreläsningarna 
och bokningar, kontakta 
Elin Edelström: 
elin@schlingmann.se

Mer information hittar du också 
på schlingmann.se

FÖRELÄSNINGAR
PER SCHLINGMANN AB
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