Insano Oy

MARKO KULMALA

Jukurit HC

RISTO DUFVA

Tarinoiden valtakausi on kestänyt yli
50 000 vuotta. Kysymyksessä ei ole siis
mikään uusi keksintö. Miten tarina on
valjastettavissa johtamisen ja markkinoinnin työkaluksi siten, että pystymme
ohjaamaan asioiden kulkua?

TARINAN
VOIMA 08.12.
JYVÄSKYLÄN HIPPOS, LÄHI-TAPIOLA AREENA, HURRIKAANI-KLUBI

Kyrö Distillery

JOUNI RITOLA

Jukurit HC

VILLE NIEMINEN

Aava & Bang

MIKKO KALLIOLA

TARINAN
VOIMA 08.12.

JYVÄSKYLÄN HIPPOS, LÄHI-TAPIOLA AREENA, HURRIKAANI-KLUBI
klo 13.00 – 18.00
SEMINAARI:
12:30
Ilmoittautuminen ja aloituskahvit
13:00 Seminaarin avaus – Tarinan voima
jääkiekkovalmentaja ja Stanley Cup-voittaja
Ville Nieminen, Jukurit HC
13:15 Tarinoilla ohjataan kaikkea
”Tarinoiden valtakausi on kestänyt jo yli 50 000 vuotta.
Me kaikki osaamme lukea tarinoita, vaikka emme tietäisi
osaavamme. Meidän kaikkien olisi hyvä osata kertoa tarinoita: varsinkin jos olemme kiinnostuneita ohjaamaan
asioiden kulkua.” storyteller Marko Kulmala, Insano Oy
14.30 Miten tarinalla johdetaan?
”Miten tarina valjastetaan johtamisen työkaluksi siten,
että tarinasta tulee tunnelmaa, tekemistä ja tuloksia
vivuttava yhteinen nimittäjä.”
jääkiekkovalmentaja Risto Dufva, Jukurit HC
15.00 Kahvi -ja keskustelutuokio
15.15 Kun tarina on tuote
”Case Kyrö Distillery Company”
head of sales Jouni Ritola, Kyrö Distillery
16.00 Millä magiikalla ja logiikalla tarina saadaan
kaupallistettua?
”Neljä askelta voittoisaan markkinointiin”
luova johtaja Mikko Kalliola, Aava & Bang Oy
17.00 Paneelikeskustelu ja seminaarin yhteenveto,
pj Harri Tammiruusu
17.30 Yhteinen ruokailu seminaarivieraille ja
valmistautuminen illan Mestis-otteluun
KeuPa-Hermes
OTA YHTEYTTÄ!

Tarinan mestari.

”Jos tarina jonka
kerrot, on tarina
jonka kerrot, olet
kusessa. Seminaarissamme opit mitä
tämä tarkoittaa”
storyteller Marko Kulmala

Tarinasta on tullut 2000-luvulla hyvin käytetty
muodikas termi, jota käytetään vuolaasti mitä
erilaisimmissa asiayhteyksissä. Tarinaa käyttävät
retoriikassaan, niin yritysjohtajat, poliitikot kuin
urheiluvalmentajatkin.
Tarinoiden valtakausi on kestänyt yli 50 000
vuotta. Kysymyksessä ei ole siis mikään uusi keksintö. Miten tarina on valjastettavissa johtamisen
ja markkinoinnin työkaluksi siten, että pystymme
ohjaamaan asioiden kulkua?
Paras mittari tarinalle on se, että tarina on totta
sen yleisölle siten, että se saa ihmiset ottamaan
kantaa, toimimaan ja osallistumaan tarinaan. Siitä
syntyy tarinan voima.
Tarinan voima-seminaarissa 08.12.2017 Jyväskylässä pääset kuulemaan tarinoita tarinoista:
Millainen on hyvä tarina, miten sellainen rakennetaan, miten siitä rakennetaan jatkumo ja miksi se
toimii? Tarinoilla on myös kiistaton rooli erilaisten
ilmiöiden syntymiseen, mutta mitä muuta tarvitaan? Miten tarina kaupallistetaan? Mikä erottaa
tarinan saduista?
Tarinan voima-seminaari tarjoaa yrityspäättäjille, valmentajille ja vaikuttajille oivalluksia ja
käytännönläheisiä työkaluja tarkastella omaa
tarinaa, sen toimivuutta ja erityisesti tarinan
potentiaalia. Mystinen ja monimutkaiselta tuntuva
muuttuu muutamassa tunnissa yksinkertaiseksi,
innostavaksi ja tarttumisen arvoiseksi asiaksi eli
hyödylliseksi. Tämä on Tarinan voima-seminaarin
lupaus seminaarin osallistujille.
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