
Du har väl koll på Talargalan på Berns den 26 januari?
Nästa tisdag, 26 januari, delar Talarforum för tionde året i rad ut det prestigefyllda priset Årets talare. Priset går till de föreläsare som
Talarforums kunder anser har betytt mest under det gångna året. Tidigare år har priset gått till experter som föreläst inom allt från ledarskap
och affärstrender till inspiration och mångfald.

Priset kommer att delas ut på den årliga Talargalan på Berns i Stockholm. Där träffas de absoluta topparna av Sveriges föreläsare och
moderatorer för att mingla och festa med namnkunniga mediepersonligheter.

Kategorierna är: Årets talare – Kvinna, Årets talare – Man, Årets talare – Moderator samt Årets talare – Genombrott.

Claes Elfsberg är konferencier för kvällen

Kvällens program: 18.00 - 20.00

• Mingel

• Kvällens konferencier Claes Elfsberg och Fredrik

  Sjöholm från Talarforum hälsar alla välkomna

• Special skriven och hemlig föreläsning

• Vinnarna av Årets talare presenteras

För pressackreditering till Talargalan och för att redan nu boka en intervju med någon av pristagarna, kontakta Fredrik Sjöholm på Talarforum
070-3653747 fredrik.sjoholm@talarforum.se

Tidigare pristagare:

Cristina Stielli (- Kvinna 2014)
Stefan Hyttfors (- Man 2014)
Gabriella Ahlström (- Moderator 2014)
Milad Mohammadi (- Genombrott 2014)
Annika Östberg (- Kvinna, 2013)
Paolo Roberto (- Man, 2013)
Ellinor Persson (- Moderator, 2013) 
Robert Karjel (- Genombrott 2013)
Hans Blix (- Hederspris 2013)
Mia Törnblom (- Kvinna, 2012)
Colin Moon (- Man, 2012)
Katarina Hultling (- Moderator, 2012) 
Stefan Hyttfors (- Genombrott 2012)
Olof Röhlander (2011)
Jörgen Oom (2010)
Magnus Lindkvist (2009)
Björn Söderberg (2008)
Rune Larsson (2007)
Nils Simonson (2006)
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Perspektiv, erfarenhet och passion

Vår passion är det talade ordet och kunskap genom inspiration! 



Vår passion är det talade ordet och kunskap genom inspiration! 
Idag är vi inom koncernen 60 medarbetare och stolta över att vara en av världens ledande talarbyråer. Vi matchar våra kunders behov med de personer som tillför rätt kompetens, ett
aktuellt perspektiv och en ny erfarenhet. Talare, moderatorer, experter, utbildare och exceptionella talanger - med förmågan att framföra sitt budskap

Tiga är silver. Tala med oss!


