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Mikael Kyneb
har arbejdet som selvstændig kropsterapeut siden 2001 og har behandlet mere
end 16.000 klienter.
Han har også givet erhvervsledere og professionelle elitesportsfolk større selvindsigt og dermed hjulpet dem til at skabe bedre resultater.
Mikael har selv en baggrund som sportsudøver. Han har været cykelrytter i 19 år,
hvoraf han var professionel i de fem. Fra 2009 til 2011 var Mikael fast tilknyttet
det danske – og et af verdens bedste – cykelhold Team Saxo Bank som kropsterapeut og medansvarlig for at gennemføre større ændringer indenfor kost og
ernæring hos nogle af verdens absolut bedste cykelryttere som Alberto Contador, Matti Breschel, Chris Anker Sørensen, Andy Schleck, Frank Schleck, Fabian
Cancellara og Michael Mørkøv.
Mikael er grundlægger af NOR: og står bag den innovative, holistiske kropsterapeutiske uddannelse Body All Mind grundlagt i 2015 og med opstart i april 2016.

Signe Kolmos
har mere end 15 års erfaring som personaleleder og projektleder i medicinalindustrien. Hun har stået for gennemførelse af store forandringsprocesser, har
ledet internationale projekter (EU/US) og har leveret almindelig driftsledelse med
ledere i reference i gennem flere år.
Den største ledelsesmæssige styrke er evnen til at skabe transparens, sikre data til
optimal beslutningskraft og evnen til at lede så folk naturligt følger trop og skaber
store fælles successer.
Signe er kemiingeniør fra DTU og har i sin karriere taget et væld af supplerende
lederuddannelser, en coachuddannelse samt senest et LEEP forløb.

Jens Ørnbo
har i mere end 25 år rådgivet danske og internationale virksomheder i forretningsudvikling og kommunikation. Med afsæt i sine erfaringer, samt ikke mindst
et utroligt begivenhedsrigt liv fra mange verdensdele, vil jens tage os på en rejse
gennem den daglige beslutningsjungle med foredraget “Kunsten at træffe beslutninger”.
Vi står alle dagligt foran hundredevis af beslutninger, store som små, som skal
træffes. Summen af disse beslutninger påvirker den retning som vores liv tager og
har derfor en stor betydning for den samlede livskvalitet. Med foredraget vil Jens
perspektivere emnet og komme med enkle råd som vil øge træfsikkerheden i
vore beslutninger fremover.
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