Leaders Alliance är ett oberoende
chefsnätverk för nytänkande ledare. Vi
kallar dem Great Minds. Nätverket är en
mötesplats där olika perspektiv skapar
en disruptiv kraft - för dig och din
organisation. Och där du inte kommer
att vara den smartaste i rummet.

Leaders Alliance Mentorship
På Leaders Alliance har vi gedigen erfarenhet
av att utveckla ledare och som ett led i att
arbeta med kompetensutveckling erbjuder
vi individuellt utformade mentorskap i sann
Leaders Alliance-anda.
För att skapa konkret värde arbetar vi efter en
tydlig individuell agenda vid varje möte där
det är viktigt att vara förberedd och fundera
igenom frågeställningar redan innan mötet
för att kunna få maximal utväxling vid varje
tillfälle. För att skapa varaktiga förändringar
och resultat har vi även en struktur för att
dokumentera och följa upp mål.

Nya perspektiv,
idéer och lösningar

Ökad självinsikt och
starkare ledarskap

Träffar varje månad,
resultat varje dag
Leaders Alliance Mentorship

Balans i rollen som
ledare och individ

Moderna verktyg för
fortsatt utveckling

Mentorprogrammet är individuellt utformat
efter dina behov, utmaningar, förväntningar
och målsättning.
♢ 90 – 120 minuter per tillfälle
♢ 6-12 månader av mentorskapsmöten
♢ 12 månader av exklusiva medlemsevent
♢ Fysiska eller digitala möten

Uppstartsmöte - Gratis

Återkommande mentormöten

Vid första mötet träffas vi för att säkerställa
att kemin stämmer. Vi fokuserar på att sätta
ramar och skapa en tydlig bild av vad, när
och hur vi ska samarbeta.

Vid varje möte behandlar vi det ämne som
bestämts på förhand och strukturen är
uppbyggd för att skapa förutsättningar att
uppnå förväntat resultat.

o

Skapa en bra relation

o

Status och avstämning

o

Förväntningar på mentorskapet

o

Dagens ämne och dess utmaningar

o

Målsättning

o

Lösningsdiskussion och summering

o

Sätta ramar och mötesstruktur

o

Planering inför nästkommande möte

Utöka ditt eget
nätverk genom vårt
Leaders Alliance Event

Vi tror på kraften av nätverk.
Därför har vi tagit fram ett unikt koncept där
mentorprogram kombineras med värdefullt
nätverkande med våra 300 medlemmar i olika
seniora roller. Som adept är du varmt välkommen
på alla våra exklusiva medlemsevent.
Leaders Alliance Thursday Lunch
Den första torsdagen varje månad bjuder vi alla medlemmar
på en trevlig medlemslunch. Ett perfekt tillfälle att få ut det
där lilla extra!

Frukostseminarier
Vi anordnar flera inspirerande frukostseminarier varje år.
Högaktuella ämnen, skickliga föreläsare och trevligt sällskap.

Leaders Alliance Invitational
Vår årliga golftävling som blivit en riktig succé. Om du är
golfintresserad så är detta en tradition du vill ta del av.

Övriga events
Varje år anordnar vi en mängd event tillsammans med våra
samarbetspartners, exempelvis idrottsevenemang inklusive
middag och Yoga för Välgörenhet

De mest avgörande
timmarna du kommer
investera under året

Vi arbetar med seniora mentorer som har hög
kompetens inom varierande områden. Priserna
varierar beroende på efterfrågad mentor. Nedan
visas exempelpriser, kontakta oss för offert.

10 timmar

17.000 – 26.600 kr

20 timmar

27.800 – 43.400 kr

30 timmar

37.400 – 55.400 kr

Inklusive uppstartsmöte samt
Leaders Alliance events

Inklusive uppstartsmöte samt
Leaders Alliance events

Inklusive uppstartsmöte samt
Leaders Alliance events

