
Talare:

    

 Under två dagar samlas några av Sveriges främsta ledare och talare i Tylösand.  
  
  Du får lyssna på fantastiska föreläsare, experter och inspiratörer samt träffa  
  andra ledare som delar dina utmaningar.

Arrangeras av:

Av Sveriges 

största 

chefsnätverk

www.storaledarskapsdagen.se/ledarskapsdagarna

14-15 maj 2018, Hotell Tylösand, Halmstad

Ledarskapsdagarna
Tylösand

Moderator och talare:
 
Elaine Eksvärd
“Årets talare 2016”

Middag & 
underhållning 

med  
Thomas 

Järvheden

Andreas Ekström 
Föreläsare, författare 
& journalist.
“Årets talare 2015”

Karin Odhnoff
Ledarskapskonsult 
och Chef

Karin Zingmark 
Författare &  
föreläsare

Stojko Gjurovski
Global Head of 
Private Wealth, 
Danske Bank



10.30 Registrering, kaffe & smörgås

11.00 Moderator Elaine Eksvärd inleder och öppnar                                                                                                                                           
                 Ledarskapsdagarna

11.20 Skapandet av framgångsrika team i tid av förändring 
              – Funkar Gnosjöandan på Manhattan?

Näringslivet genomgår en fundamental förändring på grund av 
digitaliseringen, förändrade kundbeteenden, urbaniseringen och ny 
konkurrens. Vilken ledarskapstyp vinner? Den träningsintensive? Den 
socialt begåvade? Den auktoritära?  

Stojko Gjurovski, Global Head of Private Wealth, Danske Bank

Stojko har varit ledare i över 30 år och arbetat både på Sparbanken 
i Gnosjö och Wall Street på Manhattan. Under sitt inspirerande tal 
kommer Stojko ge sina bästa ledarskapstips samt besvara frågan 
”Vilka lärdomar, motgångar och framgångar har givit mig verktygen att 
skapa framgångsrika team i en tid av förändring?”

12.10 Lunch

13.10 Så blir du en framgångsrik ledare i en digital värld

Karin Zingmark, Författare &  föreläsare

Karin Zingmark har över tjugo års erfarenhet av att driva 
kommunikativa förändringar, däribland i sin roll som bland annat 
marknadschef på Microsoft och kommunikationschef på Viasat. 

Idag är hon en av Sveriges mest anlitade experter och talare inom 
kommunikation, digital förändring och ledarskap. Hon är även 
författare till boken ”Maxa snacket : så når du framgång genom 
digital kommunikation.”

14.10 Eftermiddagskaffe & nätverkande

14.30 Sju sätt att äga världen

– Vilka är digitaliseringens sju största utmaningar och 
    konfliktområden? 
– Vilka möjligheter finns, mänskligt, socialt och affärsmässigt?

Föreläsningen handlar om dem viktigaste digitala frågorna när vi 
bygger framtidens samhälle. Det handlar om hur vi ska förstå den 
revolution vi lever i just nu.  

Andreas Ekström, författare, journalist och talare

Andreas Ekström har nått internationell framgång genom TED.com, 
där en av hans föreläsningar visats över en miljon gånger. Andreas 
utsågs till ”Årets talare 2015” och är nominerad till ”Årets talare 2017”.

15.30 Egen reflektion ”hantera svåra samtal som chef”” 
                  - passa gärna på att njuta av Hotellets Spa

18.45 Middag &  underhållning med Thomas Järvheden 

14 MAJ 2018
Ledarskapsdagarna

Tylösand

Arrangeras av:

#ledarskapsdagarna 



www.storaledarskapsdagen.se/ledarskapsdagarna

15 MAJ 2018

07.00-09.00 Frukost i restaurangen

09.15  Moderator Elaine Eksvärd öppnar andra 
                   konferensdagen

09.30 Så hanterar du svåra samtal som chef 
 
– Hur förbereder du dig för svåra samtal (planerade)?  
– Hur hanterar du svåra samtal som är (oplanerade)?

Karin Odhnoff, ledarskapskonsult & chef

Karin är socionom med lång chefserfarenhet. Hon har arbetat som 
HR-chef/direktör inom kommun och landsting samt varit chef inom 

företagshälsovård.

10.40 Förmiddagskaffe & nätverkande

11.10Kommunikativt och inspirerande ledarskap 
             
                                               
Elaine Eksvärd, författare & talare 

Elaine är författare till tre bästsäljande böcker om modern retorik och 
en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Elaine utsågs till ”Årets talare 
2016”.

12.20 Avslutande rundabordssamtal   
- Vad kommer jag att ta med mig från Ledarskapsdagarna?

12.40 Moderator Elaine Eksvärd avslutar 
                 Ledarskapsdagarna

12.45 Lunch

13.45 Hemfärd

Ledarskapsdagarna
Tylösand



14-15 maj 2018
Lokal: 
Hotel Tylösand
Tylöhusvägen, Halmstad
Tel till konferensanläggningen: 035-305 00

Konferensavgiften inkluderar:

-  Övernattning den 14 maj på Hotell Tylösand och tillgång till spa.
 - 14 maj: Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, trerättersmiddag & underhållning
-  15 maj: Frukost, förmiddagskaffe och lunch
 - Dokumentation från föreläsningarna.

Avgiften är exkl. moms. 

Ledarskapsdagarna arrangeras av Sveriges största chefsnätverk: 

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats:
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en 
kollega genom att informera Kompetensinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före evenemangets startdatum får du 
ett värde brev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från din organisa-
tion på annat av Kompetensinstitutet anordnat evenemang. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 21 dagar före evenemangetsstart 
uteblir värdebrev eller ersättning. Kompetensinstitutet reserverar sig för mindre ändringar i programmet. Vid inställt  evenemang erhåller 
beställaren ett värdebrev om motsvarande belopp. 

Anmäl dig:

www.storaledarskapsdagen.se/ledarskapsdagarna

kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Tel: 08 - 20 03 73

Ledarskapsdagarna Tylösand arrangeras av Sveriges Största Chefsnätverk

www.storaledarskapsdagen.se/ledarskapsdagarna

Pris: Pris:

Medlem: Ledarskapsdagarna 14-15 maj 2018 5490 kr

Icke medlem: Ledarskapsdagarna 14-15 maj 2018 6990 kr

Medlemspris gäller för medlemmar i Unionen, Vision och Finansförbundet.

Ledarskapsdagarna
Tylösand

Begränsat antal
 deltagarplatser  
  


