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Ledarskapsdagarna
Tylösand
18-19 maj 2016 - Hotell Tylösand, Halmstad

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

Moderator & talare:
Elaine Eksvärd

Talare:
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Ann Sofi Lodin
Regiondirektör
Västra Götalandsregionen

Middag &
underhållning
med
David Batra

Knut Frängsmyr
COO & vice VD
Klarna

Antje Jackelén
Ärkebiskop
Svenska Kyrkan

Cilla Benkö
VD
Sveriges Radio

Colin Moon
Författare &
kommunikationsexpert

Arrangeras av:

www.storaledarskapsdagen.se/ledarskapsdagarna

Ledarskapsdagarna Tylösand arrangeras av Sveriges Största Chefsnätverk

Ledarskapsdagarna
Tylösand
Anmäl dig:

18-19 maj 2016

www.storaledarskapsdagen.se/ledarskapsdagarna

Lokal:
Hotel Tylösand
Tylöhusvägen, Halmstad
Tel till konferensanläggningen: 035-305 00

kundtjanst@kompetensinstitutet.se
Tel: 073-670 60 32

Pris:

Pris:

Medlem: Ledarskapsdagarna 18-19 maj 2016

5490 kr

4490 kr

Icke medlem: Ledarskapsdagarna 18-19 maj 2016

7990 kr

6990 kr

Anmäl dig
senast
29 januari

Medlemspris gäller för medlemmar i Unionen, Vision, Fackförbundet ST och Finansförbundet.

Konferensavgiften inkluderar:
- Övernattning den 18 maj på Hotell Tylösand.
- 18 maj: Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, trerättersmiddag & underhållning
- 19 maj: Frukost, förmiddagskaffe och lunch
- Dokumentation från föreläsningarna.
Avgiften är exkl. moms.

Begränsat antal
deltagarplatser

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 värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från din organisation 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.

www.storaledarskapsdagen.se/ledarskapsdagarna

