
Profesjonell gledesspreder, Heidi Klefstad, snakker om det å gjøre hverandre gode, om å 
bli sett og om hvordan vi alle kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Hun snakker om å 
spre arbeidsglede og om å lede med hjertet.

Med 25 års erfaring fra salg, service, ledelse og mennesker har Heidi mye å lære bort om 
å motivere. Hun skreddersyr foredraget for deg og din bedrift, og lover å gi en ny giv for 
dine ansatte.

DagligGleder tilbyr alt fra korte foredrag for å gi påfyll i hverdagen til lengre oppdrag med 
fokus på å skape en positiv utvikling over tid. 

FOREDRAG:

VELG Å VÆRE EN DAGLIG GLEDER
Bruk gleden til å oppnå det du ønsker  - både på jobb og hjemme!

”Jeg var strålende fornøyd med Heidi som foredragsholder. Hun 
skaper entusiasme, glede og det er ord som setter seg i rygg-
margen. Hun er en fantastisk foredragsholder med glimt i øyet 
og som byr på seg selv.” 

Adm. dir. Frank Angelvik, Kremmerhuset. 

”Heidi førte oss gjennom en fantastisk reise på bare 2 timer, 
hun bruker hverdagens bilder og det er enkelt og visualisere 
dem både mot jobb- og privatsituasjon. Hun utståler masse 
positiv energi. Meget bra, Heidi. : )” 

Jan Hugo Heggen, Forsvarsbygg.

”Velg å være en Daglig Gleder av Heidi Klefstad, leverte virkelig 
til alles forventning på AMFI Alta. Det er sjelden at vi opple-
ver at tilskuere står i kø etter endt foredrag, for å gi klem til 
foredragsholder! Vi har kun fått positive tilbakemeldinger fra 
våre butikkledere, og svært mange ønsker at vi booker henne 
igjen, slik at ALLE ansatte kan få gleden av å oppleve henne. Vår 
opplevelse av Heidi er at hun har en fantastisk formidlingsevne, 
slik at det faglige innholdet treffer rett i hjertet! Blinkskudd og 
innertier kaller vi dette, og vi kan anbefale henne til alle som 
ønsker å få Daglig Glede og Daglige Gledere !” 

Markedskoordinator Vera Henriksen, AMFI Alta.


