TOP EXECUTIVE WORKSHOP
– STRATEGIUDVIKLINGSPROGRAM

Hvad er din væsentligste målsætning i kommende forretningsperiode, og hvordan har du
tænkt dig at komme i mål?
En topleder har ansvaret for at skabe frihed og
sammenhængskraft – er du en af dem?
Copenhagen Coaching Center tilbyder topledere et inspirerende
strategisk åndehul, hvor vi arbejder indlevende og koncentreret
med strategiudvikling. Vi har tilrettelagt et udviklingsprogram, der
forløber over to sammenhængende dage. Programmet skal sikre
at du som topleder kommer igennem de væsentligste tankeprocesser for at kunne skabe en klar og stærk strategi.
Vi vil gerne facilitere en proces, der hjælper og styrker bevidstheden om det væsentlige. Udviklingsprogrammet er tiltænkt
ledere, der ønsker at påtage sig et ekstraordinært ansvar - ikke
blot for virksomhedens eller organisationens udvikling men også
i et større perspektiv. Hvad er det vi gerne vil give og dele med
omverden? Hvordan sikrer vi frihed og balance i organisationens
sammenhængskraft?

STED
Vi tjekker ind og afholder programmet på et dejligt badehotel.
TIDSPUNKT
Workshops afholdes løbende.
Det eksakte tidspunkt koordineres med deltagerne.
PRIS
28.700,- ekskl. moms.
PROGRAMANSVARLIG
Dr. mult., Morten Paustian
mp@copenhagencoaching.dk
Tlf. 29214712

Programmet løber over to dage med en gruppe bestående af fireseks ledere. Den første dag vil vi fokusere på strategiudvikling, og
den efterfølgende dag vil det handle om måden strategien bliver
til en realitet. Der skal være en samklang mellem den strategiske
indsats og dine personlige forudsætninger for at gøre det troværdigt og succesfuldt.
Inden vi mødes vil du desuden blive tilbudt en personlighedstest
med testredskabet Big Five inklusiv feedback. Testen bruger vi
til at identificere dine personlighedstræks styrker og mulige udfordringer i relation til at implementere strategien.
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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