HIGH PERFORMERS CAMP
Ledarskapsutbildning 3 dagar på Mallorca
Ledarskapsutveckling och digital strategi i kombination med träningspass i Serra de Tramuntana.

DAG 1

DAG 2

Vad kännetecknar ett företag som
är High Performers?

Under dag 2 går vi djupare i
vad beteendevetenskapen och
vad den senaste neurovetenskapen visar oss kring starkt
ledarskap.

HIGH PERFORMING
FÖRETAG

Vi ser på forskningen bakom de mest
framgångsrika i världen och vad
som kännetecknar dem. Hur påvekar
det digitala landskapet vår strategi?
Lever vi i en föränderlig omvärld eller
har vi bara fler kanaler att välja på?

HIGH PERFORMING
People

Vi jobbar med det personliga
ledarskapet och vad som styr
oss och hur vi styr oss och
leder våra liv.

DAG 3

HIGH PERFORMING
Ledare
Sista dagen ser vi till hur vi kan
agera som ledare.
Hur bygger och underhåller vi
våra personliga varumärken. Hur
kan vi stärka vårt sätt att kommunicera och leda starka TEAM.

Vi avslutar dagen med en personlig målkarta, ditt digitala varumärke och coachar varandra
till High Performing Behavior.

Andra delen av dagen tar vi
ledarskapet till en ny nivå i den
digitala världen. Hur bygger
och underhåller vi ett digitalt
ledarskap. Vi ser till insikter och
kunskap för att bli High Digital
Performers.

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

07:00

Morgonpasset

07:00

Morgonpasset

07:00

Morgonpasset

08:00

Frukost

08:00

Frukost

08:00

Frukost

09:00

Start
Förväntningar
De bästa i världen
Modell för framgång

09:00

Start
High Performers
Ledarskapets psykologi
Vad styr dig/Hur styr du dig

09:00

12:00

Lunch
Visionstemplet
Mission
Vision
Strategi
Action

12:00

Lunch
Det personliga ledarskapet
Smärta & Njutning
Behov & Regelsystem
Associationer
Leda sig själv & NÖHR

Start
Ditt personliga varumärke
Mästerkommunikatör 80/20
Den sociala hjärnan
Leda mig själv, leda andra

12:00

Lunch
Det digitala ledarskapet
Integritet vs superoffentlig
Recept på hållbart ledarskap
Nästa steg...

17:00

Kvällspasset

17:00

Kvällspasset

17:00

Kvällspasset

19:00

Middag
Tankar för dagen – HP Hälsa
Reflektion

19:00

Middag
Tankar för dagen – HP träning
Reflektion

19:00

Middag
Tankar för dagen – HP mat 		
Reflektion

22:00

Lights out

22:00

Lights out

22:00

Lights out

Vi går sedan in och gör ett arbete
kring det egna företaget/organisationen och hur vi kan använda denna
kunskap och insikt till att bli ledande
High Performing Companies.

HIGH PERFORMERS CAMP
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