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EL ISA BETH WA HL IN

Elisabeth ger
100 % inspiration
Att inspirera och lyfta andra har varit Elisabeth Wahlins vardag i över 30 år. Först genom
sitt arbete som eventproducent och nu som föreläsare och författare.
”Jag ville skriva en bok som berör och ger energi och glädje”, säger Elisabeth, som nu är
aktuell med ny bok, ny föreläsning och nytt möteskoncept.
Av: ÅSA PELLAS

Nytt möteskoncept
I höst lanseras ”Da Capo Selection” – ett koncept
med noga utvalda mötesplatser över hela landet, där
patina möter modern teknik. Elisabeth berättar att
hon de senaste åren funderat över hur kultur och
möten kan ”gifta sig med varann”.

”Vi påverkas mer än vad vi tror utifrån var vi
befinner oss”, säger hon eftertänksamt och menar
att en plats med en egen historia kan ge mötet en
häftig inramning och ytterligare ”boost”, som sätter
större intryck.

”SKRÄDDARSYDDA MÖTEN
HANDLAR ALLTID OM EN
KREATIV PR OCESS – F RÅN
MÖTESPLATS TILL INNEHÅLL"
Förverkligade en dröm
Parallellt med uppdragen för Da Capo är Elisabeth
sedan fem år tillbaka en flitigt anlitad föreläsare
– en dröm som föddes vid ett event i Stockholms
stadshus.
”Jag stod bredvid ljudteknikern, mitt ibland
alla sladdar och stativ, och tänkte: ’Vilket är mitt
nästa steg?’ Martin Timell stod på scenen och jag
fantiserade om vad jag skulle förmedla om det var
jag som stod där.”

<–

S

könt tillbakalutad i en solstol
summerar entreprenören, föreläsaren
och inspiratören Elisabeth Wahlin en
händelserik vår. Det är midsommartid i
Dalarna och Elisabeth tillbringar gärna
ledig tid på sin faluröda gård, där hon hämtar ny
kraft och energi. Med många års erfarenhet från
näringslivet är Elisabeth ett välkänt ansikte i den
svenska mötesindustrin. Hennes eventbyrå, Da Capo,
firar i år 20-års jubileum och hon ser med stolthet
tillbaka på många möten, event och galor för
kunder som Svenska Spel, Telia, Scania, Philips och
Unilever med flera.
”Olika typer av möten har alltid fascinerat mig”,
berättar Elisabeth. ”Skräddarsydda möten handlar
alltid om en kreativ process – från mötesplats till
innehåll. Processen måste få ta tid om det ska bli
riktigt bra och dialogen med kunden är A och O.”

EL ISA BETHS IN S P IR ATIO N STIP S :
∂ Livet är som en kontorsstol – det handlar oftast om inställning!
∂ Var nyfiken! Fråga:”Hur menar du nu?” och fortsätt gärna
med: ”Berätta mer!”
∂ Det finns alltid en ny väg att ta. Om du inte kan hoppa
över, så kryp under – allt är möjligt!
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∂ Sluta aldrig drömma. Drömmar är smörjmedel till
livets kugghjul!
∂ Lita på din egen förmåga. Det är alltid klokare att gå sin
egen väg än att gå vilse i andras fotspår.
∂ Gör vad du kan, med det du har, där du är!
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HOTELL
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”På alla kurser om personlig utveckling pratas det
om tankens kraft. På natten innan föreläsningen – min
allra första – såg jag framför mig hur åhörarna skulle
ställa sig upp och applådera. Väl på plats var jag otroligt
nervös, men min son, som satt på första parkett, gjorde
ok-tecknet till mig och efteråt ställde sig alla elever och
lärare upp och applåderade. Jag blev alldeles rörd och
förstod, där och då, hur stor berättandets kraft är.”
Elisabeth utvecklade sin föreläsning och påbörjade
även en ny, nu på temat: drivkraft, motivation och
förmågan att hitta nya vägar. För att levandegöra
innehållet använde hon sig även denna gång av
berättelser hämtade ur verkliga livet.
”Trots att vi idag bara är ” ett klick” ifrån all möjlig

KONFERENS

FESTVÅNING

kunskap, värderar vi fortfarande den personliga
berättelsen högt, då det är just den som berör oss mest”,
säger hon engagerat.

"TR OTS ATT VI IDAG BARA ÄR
”ETT KLICK” IFRÅN ALL MÖJLIG
K U N S K AP, VÄRDERAR VI DEN
PERSONLIGA BERÄTTELSEN HÖGT"
Hennes berättelser har blivit mycket populära och många
som lyssnat på hennes föreläsningar efterfrågade en bok.
Och Elisabeth, som älskar utmaningar, började fundera på
att påbörja ett bokprojekt. Det var dock inte självskrivet,
så hon gick till biblioteket och frågade om det kanske
redan fanns en bok med korta berättelser som gav kraft
och energi. ”Nej, det har vi ingen”, sa bibliotekarien

<–

Flera år senare fick en kurs i personlig utveckling henne
att äntligen ta steget. Som förälder till ett barn med
adhd-diagnos var ämnet givet: ”Adhd i vardagen ur
ett föräldraperspektiv”. Hösten 2009 bjöds hon in att
föreläsa på sonens folkhögskola.

RESTAURANG

VÄRDSHUSVÄGEN 14 - 16

WWW.PIER16.SE

08 - 52 52 16 16

ELFVIKS GÅRD

WWW.ELFVIKSGARD.SE

08 - 731 57 20

Möteslokaler i levande bruksmiljö
20 min från city

OM ELISA BETH WA H L I N
E L ISAB E T H WAHL I N har närmare 30 års

erfarenhet från näringslivet, varav de
20 senaste som företagsledare inom
mötesindustrin.
Idag är Elisabeth, som brinner för att inspirera
och ge energi till andra, även en uppskattad
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föreläsare och inspiratör inom områden som
drivkraft, motivation och inställning.
FÖR MER INFO:

Föreläsningar, bok: www.inspireramera.com
Möten och events: www. dacapo.se

Fri
entré
Sommaröppet hela augusti, tis-sön kl. 11-16. September- april lör-sön samt efter bokning.
www.tumbabruksmuseum.se 08-519 553 46 info@tumbabruksmuseum.se
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och fortsatte: ”Du får väl skriva en
själv”. Med de orden lämnade hon
biblioteket nu stärkt i sitt beslut
att börja skriva och jakten på fler
berättelser påbörjades.

<–

Ny bok och ny föreläsning
Nu 2,5 år senare har Elisabeth givit
ut boken ”YES! 100% inspiration” på
det egna förlaget Inspirera Mera.

”ARBETET MED
BOKEN HAR GIVIT
MIG MERSMAK OCH
ENERGI ATT SKRIVA
YTTERLIGARE EN BOK"
”Boken innehåller tio berättelser om
mod, vägval, glädje och drömmar
– alla baserade på sanna historier,
där en av dem är min egen”, avslöjar
Elisabeth.
Läsarna får följa Arne som
förverkligar sin dröm och Maria som
äntligen kliver fram och vågar ta
plats. Boken skildrar också Pelle i
jakten på ett förlorat syskon, Bodil,
när en plötslig sjukdom utmanar
henne och Helena som till slut gör
det hon är ämnad för. Samt flera
andra unika berättelser.
”Alla bär vi på en historia som
kan hjälpa andra. För mig blev det
viktigt att förmedla dessa fantastiska
berättelser som jag känner kan
stärka läsarna i sina vidare val i
livet. Rätt historia i rätt ögonblick
kan faktiskt bli starten på något
helt nytt och alldeles underbart.
Vitaminer för själen”, säger
Elisabeth glädjestrålande.
Bokens tillkomst har inspirerat
Elisabeth till nya steg gällande
hennes föreläsning ”100 %
inspiration!”, där hon nu bjuder på
storytelling med interaktivitet, unikt
bildspel och härliga filmklipp.
”Arbetet med boken har givit
mig mersmak och energi att skriva
ytterligare en bok, som jag hoppas
kunna ge ut under 2015.”
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