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Snacka om 

kommunikation

med två av Sveriges mest 

uppskattade entertainer

Thomas har en given plats i landets humorelit 
och kommer fortsätta att roa svenska folket un-
der lång tid framöver! Med Thomas Petersson 
på scen har du receptet för mycket skratt och ett 
garanterat lyckat arrangemang! Thomas har på 
senare tid medverkat i TV-program som Så ska 
det låta, Doobidoo och Bingolotto mfl. 

Det är häftigt när en människa kan förändra hela 
atmosfären i en lokal. När Lasse intar scenen 
lyser hela lokalen av tacksamhet och värme. Han 
får publiken att tänka till om livet. Det handlar 
om hur vi kommuniserar med varandra. Själen 
färgar språket säger Lasse.



Företag

Adress

Postadress

Telefon nr

Kontaktperson

E-post

Underskrift

Köpinformation/Evt.ref.nr:

Anmälan är bindande och anmält antal deltagare debiteras. Biljetter och faktura skickas till angiven kontaktperson. Lagstadgad moms tillkommer. 
 Ingen faktureringsavgift.

Platser för rullstolsburna finns i lokalen. Biljetter och faktura skickas till angiven  

kontaktperson cirka en månad före föreläsningen.

Kontakta oss! Tel 070-631 93 95 eller   mail: info@fma.se
Adress  FMA konferenser   Lidgatan 16,   871 61 Härnösand
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Ja, vi kommer ...........................  personer.  Pris 395:-/pers exkl moms   

Anmäler du minst 10 deltagare betalar du 370:-/pers exkl moms

till Thomas Petersson och Lasse Gustavsons 

föreläsning i: 

Anmäler du minst 10 deltagare 
betalar du 370:-/pers exkl moms

Hudiksvall 25 okt. på
Kulturhuset Rådhusparken

Tid: 13.30-16.00

Tid: 18.30-21.00eller

Föreläsningen sker i samarbete med

Hälsingekusten

Biljetter: Turistinformation Visit Glada Hudik, Storg. 33  tfn 0650-191 00 kl. 10-16
Nordic.se/evenemang  eller

FMA presenterar Sveriges främsta föreläsare!    www.fma.se

Nyheter 
Lasse Gustavson, brandmannen som överlevde och 
Thomas Petersson, Hallands jordnära komiker, ger oss 
exempel på hur vi pratar till, men oftast förbi varandra. 

Ta med hela familjen på en glödande föreställning, som 
inspirerar oss till bättre vardagskommunikation  – och 
lockar till skratt! Föreläsningen utlovar både brännade in-
sikter och skrattexplosioner!

Snacka om kommunikation

FMA direkt tfn. 070-631 93 95
info@fma.se        www.fma.se

Recention. Vi nöjer oss med den senaste recentionen, då alla är i stort sett lika. Så här skriver 
chefen för tre stora matbutiket med 300 anställda i och omkring Svinesund.

”Vill bara hälsa från oss alla och tacka. Ni är så duktiga på det ni gör och vi har fått så mycket positiv 
feedback från våra medarbetare. Ni har verkligen Berört oss – Skapat reflektion – Insprirerat oss – Allt 
med en härlig kumor. Tack för att ni berikat oss som människor. Förhoppningsvis hörs vi igen.”
       Mvh. Göran Lundgren



Kontakta oss! Tel 070-631 93 95 eller   mail: info@fma.se
Adress  FMA konferenser   Lidgatan 16,   871 61 Härnösand

Ja, vi kommer ...........................  personer.  Pris 395:-/pers exkl moms   

Anmäler du minst 10 deltagare betalar du 370:-/pers exkl moms

till Thomas Petersson och Lasse Gustavsons 

föreläsning i: 

Anmäler du minst 10 deltagare 
betalar du 370:-/pers exkl moms

Härnösand 26 okt. på 
Parkaden, Ådalsvägen 15

Tid: 13.30-16.00

Tid: 18.30-21.00eller

Föreläsningen sker i samarbete med

Härnösands Näringsliv Ekonomisk förening

Företag

Adress

Postadress

Telefon nr

Kontaktperson

E-post

Underskrift

Köpinformation/Evt.ref.nr:

 Anmälan är bindande och anmält antal deltagare debiteras. Biljetter och faktura skickas till angiven kontaktperson. Lagstadgad moms tillkommer. 
 Ingen faktureringsavgift.

Platser för rullstolsburna finns i lokalen. Biljetter och faktura skickas till angiven  

kontaktperson cirka en månad före föreläsningen.

Biljetter: Hellstrands Tobak, Köpmang. 2, tfn. 0611-120 32
                                                       eller FMA direkt tfn. 070-631 93 95

info@fma.se        www.fma.se
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Nyheter 
Lasse Gustavson, brandmannen som överlevde och 
Thomas Petersson, Hallands jordnära komiker, ger oss 
exempel på hur vi pratar till, men oftast förbi varandra. 

Ta med hela familjen på en glödande föreställning, som 
inspirerar oss till bättre vardagskommunikation  – och 
lockar till skratt! Föreläsningen utlovar både brännade in-
sikter och skrattexplosioner!

Recention. Vi nöjer oss med den senaste recentionen, då alla är i stort sett lika. Så här skriver 
chefen för tre stora matbutiket med 300 anställda i och omkring Svinesund.

”Vill bara hälsa från oss alla och tacka. Ni är så duktiga på det ni gör och vi har fått så mycket positiv 
feedback från våra medarbetare. Ni har verkligen Berört oss – Skapat reflektion – Insprirerat oss – Allt 
med en härlig kumor. Tack för att ni berikat oss som människor. Förhoppningsvis hörs vi igen.”
       Mvh. Göran Lundgren

FMA presenterar Sveriges främsta föreläsare!    www.fma.se

Snacka om kommunikation
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FMA presenterar Sveriges främsta föreläsare

Förmedling av föreläsare …
Vi hjälper dig att hitta ”rätt föreläsare” utifrån dina önskemål.
Några av våra mest bokade föreläsare:

Civilekonomen som 
sadlade om och blev 
munk i både öst och 
väst under 17 år

Björn Lindeblad

Klokhet -konsten att lösa 
problem
• Vad är en klok människa
• Hur man utvecklar sin 
klokhet
• Kan man lita på intitionen
• Motkrafter och dumhet

Stefan Einhorn

”Rätt tillstånd 

avgörande för resultatet”

”Varför är vi så himla 

rädda för allting?”

”Byt väg – inte mål”

Olof Röhlander

Ta kontakt med oss! 

FMA konferenser
Tel 070-631 93 95
info@fma.se  
www.fma.se

FMA
Har under snart 40 
år arrangerat mer än 
2000 föreläsningar på 
orter stora som små, 
och under samma tid 
förmedlat föreläsare 
till mängder av  upp-
dragsgivare.

Några av våra upp-
dragsgivare:
Gällivare Kommun, 
Väsby Kommun, 
Lunds Kommun, 
Karolinska Universi-
tetssjukhuset, Livs-
medelsföreningen, 
chefsutveckling i 
Bryssel, Volvo person-
vagnar, Rikspolissty-
relsen, Privattandlä-
karna, TV4 Group

Livet är inte så pjåkigt 
om man betänker 
alternativet!

Lasse ”brandmannen” 
Gustavson

”Skapa drivkraft 

& motivation”

Mikael Andersson

Hej företagare, organisationer 

Vill du vara med som utställare, leverantör vid 
våra välbesökta föreläsningar på orter stora som 
små över hela Sverige? 
Vi samarbetar med kända föreläsare och har en 
bred målgrupp både inom den privata samt den 
offentliga sektorn.
Du har kanske en vara/produkt eller tjänst du 
vill visa upp... eller förstärka ditt varumärke? 
 Möjligheterna är många...

Konferenser

Konferenser


