STRATEGIUDVIKLING
MED FOKUS PÅ SOCIAL INNOVATION

VI FORLØSER DINE IDÉER OG VISIONER PÅ PILGRIMSRUTEN EL CAMINO I NORDSPANIEN

Vær med til at udvikle et banebrydende initiativ inden for social innovation.
Oplev en helt særlig udviklingsproces på El Caminoen – en
proces der forener din personlige udvikling med et visionært
tiltag.

EL Camino i Nordspanien vil være rammen omkring en uges intensivt udviklingsarbejde, hvor du som leder vil have muligheden
for at udvikle en social innovativ strategi.
Du vil opleve en skærpet intuition. Du vil gøre dig nye erkendelser. Vi vil fokusere på din originalitet og den livskraft, der skal
til for at sikre en klar strategi inden for social innovation. Hver
dag vil vi sætte fokus på en konkret udviklingsfase, som du skal
forholde dig til både som menneske og som leder.
Selve rejsen indeholder:
• Ca. 15-20 km. vandring hver dag
• 7 udviklingsfaser af strategiarbejdet én for hver dag herunder
baggrund, problemstillinger, idéer og visioner mm.
• Meditationer og healings teknikker
• Empati- og klarsynsøvelser i forhold til strategiarbejet
• Organisering og socialt konstellationsarbejde
• Individuel sparring og protreptiske samtaler under hele turen
mm.
Det vil blive en helt særlig filosofisk rejse. Når vi vandrer, så er
vi i en bevægelse sammen. Vi ledes af vores bevidsthed. Vi kan
begynde at tænke klart og mærke betydningen af vores sociale
relationer. Vandringen kan skabe en følelse af sammenhængskraft og ro – noget som styrker vores evne til træffe de rigtige beslutninger. Det er en forudsætning for en god innovativ
ledelse.

TIDSPUNKTET
Vi koordinerer tidspunktet med deltagerne.
PRIS
40.000 kr. ex. moms.
Prisen inkluderer flybillet t/r Santiago
de Compostella, transport i Spanien,
kost og logi på turen, materialer mm.
I denne ombæring er der maksimalt
plads til 12 deltagere, så skynd jer.

FØR AFREJSE
Et detaljeret dagsprogram og vejledende praktisk information vedrørende turen vil blive fremsendt i god tid
før afrejse. Det anbefales i øvrigt, at
alle forbereder sig med gode lange
vandringer i afprøvede sko, inden vi
tager af sted. Vi mødes alle sammen
en aften, inden vi tager afsted.
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Du vil komme hjem med:
• Fornyet energi
• Idéer inden for social innovation og konturerne til en strategi
der forener lederudvikling og forretningsudvikling
• Et netværk omkring dig som kan styrke implementeringsprocessen
• En indsigt i nye og alternative metoder der stimulerer livskraf
ten
• En enestående mulighed for at udvikle noget originalt og livgiende
• En kærligere tilgang til dit arbejde
Tag med på Caminoen og lad os skabe harmoniske betingelser
for din fremtid som en social innovativ leder.
Udviklingsprocessen er tiltænkt omsorgsfulde ledere med et
strategisk ansvar for virksomheden eller organisationen. Vedkommende skal være motiveret af at skabe en social forandring.
Det kunne være ejerledere, den adm. direktør, forsknings- udviklingschefen, HR-chefen, CSR-chefen, institutionslederen,
skolelederen m.fl.
Mere information eller tilmelding kan ske ved at kontakte assosieret partner, Morten Paustian:
Executive Doctor of Business Administration
Executive Doctor of Philosophical Leadership Studies
Mail: mp@copenhagencoaching.dk
Telefon: 29214712.
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