IISA PERSEN

FOREDRAGSHOLDER - (aka Lucky Linda)
415 85 226

Santorini/Vennesla
Nettsider:

post@iisa.no
https://www.facebook.com/linda.persen

iisa.no
rigelstars.com

facebook.com/iisaunstuckingpeople

ERFARING
FOREDRAGSHOLDER
2011 Holdt ﬂere hundre foredrag i Norge,
men og i Russland, Spania og Afrika
SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE
2011 Mastermind leder for 100
gründerkvinner, VIP-businesskunder,
rekke onlinekurs om selvutvikling og
business. Eget kurssenter i Agder,
fysiske kurs over hele landet, Spania
og Hellas. Forfatter.
2020: Drifter nå også
onlinemagasinet Rigel Stars samt
bygger business i 46 land med
network marketing

OM IISA
Profesjonell foredragsholder siden 2011. Lever visjonen om å støtte
flest mulig mennesker til å leve det gode liv uansett fortid og dagens
situasjon. Vokst opp i Kjøllefjord i Finnmark under tøffe kår, gått
konkurs og lever med diagnosen uhelbredelig kreft - likevel er Iisa en
livsnyter som transformerer andres liv ved hjelp av foredrag, kurs og
magasin. 3 barns mor, pendler mellom Vennesla og Santorini/Hellas!

PUBLIKUM FÅR
Skreddersydd humoristisk foredrag som både inspirerer,
informerer, motiverer og transformerer!
Iisa er kjent for å overlevere og få stemningen i taket uansett
om det er 10 eller 1000 i salen. Fokuset er alltid publikums steg
for steg strategi for dagens tema levert på en helt unik måte.

KUNDE SIER

TIDLIGERE
Prosjektleder for Bolystsatsing

18. november 2016 samlet Vestvågøy kommune 600 ansatte til felles

Distriktssjef for 15 klesbutikker

inspirasjonsdag – med fokus på visjon og verdier. Linda bidro både

Ungdomsleder
Kulturskolelærer - teater

SNAKKET FOR
Noen av kundene:
NAV
Fagforbundet
Sykepleierforbundet
Flere kommuner

med sprudlende galskap, mye ettertanke, og konkrete innspill til den
prosessen som kommunen er i. I evalueringen fra deltakerne fikk
Linda masse skryt, en sa det slik: «Linda Persen var en fyrkjele med
varme, humor og energi».

EKSEMPLER PÅ TEMA
Alle foredrag tilpasses kunden, her er noen tema:
1. Selvutvikling - Skap en ny story - Design livet ditt
2. Bolyst - Slik snur en motgang til trivsel og medgang

Finnmark Fylkeskommune

3. Helse - Slik lever jeg et godt liv med diagnosen uhelbredelig kreft

Norsk Fosterhjemsforening

4. Business - fra zero til hero - Business i 2020

Canal Digital
Hjernesvulstforeningen
Mental Helse… og mange ﬂer..

5. Økonomi - fra konkurs til frihet 6. Jobb - Det gode liv på jobben

SE VIDEO HER

