PA Ståhlberg
Tänkolog Thinknician

500+ talks - Global conferences & meetings to local entrepreneur and business days
- Booked by ABB - Akzo Nobel - Alfa Laval - Avaya - Bosch Rexroth - Chalmers Inst of Technology - Cochlear - Compaq - Continental - Digital - DS Smith
ehpt - Ericsson - University of Gothenburg - Husqvarna group - Intrum Justitia - Karolinska Institute - Lever Fabergé - Lund University - Novartis
Pfizer - Sandvik - SCA - Scania - SKF - Smurfit Kappa - Sony - Stena Line - Swedish Television - Tetra Pak - Volvo cars - Volvo trucks - Volvo IT
Volvo Technology - The Swedish Exhibition & Congress Centre - Stockholm Fair - Management Events - and a few more...

PA Ståhlberg Tänkolog - Thinknician ⏐ www.stahlberg.com ⏐ +46 709 145818 ⏐ pa@stahlberg.com

Is Thinknician - PA Ståhlberg the right speaker for you?
Yes! Book the Thinknician if you want a speaker who
really connects with the audience, has state-of-the-art
knowledge and is irresistibly inspirational.
Said about the Thinknician
- A sky-high energy boost and really seductive knowledge...
- What a ride you took us on....
- Now I finally get what I didn’t understand before...
- After this, it’s thinking the unthought for me...
- Thanks to you, I really changed my way of thinking...
What drives the Thinknician?
My driving force is a heartfelt desire to help PEOPLE create
change and genuine pattern-breaking growth in their lives.
It’s always PEOPLE who create change.
Not companies. Not organizations. Not schools.
Those are just structures populated by PEOPLE.
What does the Thinknician talk about?
Thinknology - how to use your brain and thought
power to tear down old thought patterns and
behaviors, freeing you up for visionary, creative
and future-friendly actions.
"In a world where competition increases and gets
sharper day by day, it is your ability to think and create
differently and to lead in a visionary way that makes
the difference between success or death."
- Talks in English & Swedish "FastTalk / SnabbSnack" for 10 min
Talks for 30 - 45 - 60 - 90 - 120 min
Talk + Q&A together: 2 hours
- get both inspiration and deeper skills -

Visit www.stahlberg.com for video & info
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Är Tänkologen - PA Ståhlberg den talare DU letar efter?
Boka Tänkologen om du vill ha en föreläsare med
stor publikkontakt, hög kunskapsnivå och smittande
inspirationsförmåga!
Sagt om Tänkologen
- En grym energikick, och med förförande kunskap...
- Vilken resa du tog oss med på...
- Nu förstår jag äntligen det jag inte förstod innan...
- Jag kommer alltid att tänka det otänkta...
- Du har ändrat mitt tänkande för alltid...
Varför föreläser Tänkologen?
Jag drivs av att hjälpa MÄNNISKOR skapa förändring
och verklig mönsterbrytande utveckling i sina liv.
Det är alltid MÄNNISKOR som skapar förändring.
Inte företag, organisationer eller skolor. De är bara
strukturer som befolkas av MÄNNISKOR.
Vad föreläserTänkologen om?
Tänkologi - Hur du använder din hjärna och tankekraft
till att bryta gamla invanda tanke- och beteendemönster
och istället agerar visionärt, kreativt och framtidsinriktat.
"I en värld där konkurrensen ökar och blir skarpare
för varje dag som går, är det förmågan att tänka,
skapa och leda mönsterbrytande och visionärt som
är avgörande för din överlevnad."
- Föreläser på både svenska & engelska "FastTalk / SnabbSnack" på 10 min
Föreläsning på 30 - 45 - 60 - 90 - 120 min
Föreläsning + Q&A ihop: 2 tim
- ger både inspiration och djupare kunskapsinlärning

Besök www.stahlberg.com för video & info

