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BIOGRAFIER
Välj fritt vilken variant som passar er bäst, eller klipp och klistra. Vill du ha en
skräddarsydd biografi går det också att ordna
1. Kort
Antoni Lacinai hjälper chefer och team att kommunicera bättre på arbetsplatsen,
analogt och digitalt.
2. Längre, i flera delar
Antoni Lacinai är kommunikationsexpert och en av Sveriges populäraste föreläsare.
Hans föreläsningar och utbildningar handlar om ledarskap, arbetsglädje och
kundbemötande, digitalt och analogt. Antoni föreläser på svenska och engelska.

Han har givit ut 12 böcker om kommunikation, mål och möten, böcker han skrivit
själv och med andra. 2020 gjorde han skönlitterär debut.

Antoni är återkommande krönikör i VD-tidningen, Chef & Ledare samt Eventeffect

2019 kom Antoni på tredje plats i Storytelling-SM

Antonis kunder kommer från både det privata näringslivet och offentlig verksamhet i
en mängd olika branscher. Exempel är Ericsson, SKL, Telia, Cytiva, Newsec, Nelson
Garden, Göteborgs universitet, Yrkesakademin, Mitsubishi, Skellefteåkraft, flera
kommuner, Tieto med flera.
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Några av Antonis kvalifikationer innefattar:
•
•
•
•
•
•

Certifierad ACC coach via ICF, International Coaching Federation
Certifierad NLP Practitioner och Mental Training practitioner på Skandinaviska
ledarhögskolan
Linnéuniversitetet: Mental träning och Prestationsutveckling
Högskolan i Skövde: Medvetandet och hjärnan
Micro Expression practitioner på The Center for Body Language.
Marknadsekonom på IHM Business School

3. Som moderator
Antoni Lacinai är en av Sveriges bästa moderatorer. Hans skapar en positiv atmosfär
både för talarna och publiken, och gör intervjun, paneldiskussionen och hela mötet
lyckat. Han har bland annat varit moderator på Nordic Business Forum och är flitigt
anlitad i Almedalen.
Antoni har modererat events över hela världen sedan 2000 och jobbar helt
branschoberoende både på svenska och engelska.
Antoni har också skrivit Sveriges första bok för moderatorn: Moderera mera, utgiven
2008.

