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Hvem er
Presidents Institute?
Hos Presidents Institute tilbyder vi strukturerede og skræddersyede udviklingsprogrammer inden for særligt udvalgte
segmenter og brancher med praktisk læring. I vores grupper faciliterer vi et fortroligt rum, hvor medlemmerne kan
diskutere og vende både professionelle og personlige udfordringer.

Vi har en mission om at skabe de bedste forudsætninger
for læring og netværk ved at tilbyde alle med en ambition
om at udvikle sig et udfordrende og givende fællesskab
med ligesindede. Vores koncept er bygget op om følgende
tre søjler:

Presidents Institute er bygget i samarbejde med Oxford
Business School og har siden 2005 hjulpet mere end
15.000 beslutningstagere med at takle professionelle udfordringer — samtidig med at sikre en kontinuerlig udvikling igennem hele deres karriere. Vi har mere end 1.200
aktive medlemmer og 55 grupper fordelt mellem Danmark,
Finland, Norge og Sverige. I 2018 gennemgik vi et ejerskifte
og har lige siden arbejdet for at udvide og forbedre vores
netværksgrupper.

Vi lærer ved at gøre, og vi mener, at læring skal
være en konstant i erhvervslivet

Livslang læring

Sårbar sparring

Vi kan drage stor nytte af hinandens erfaringer
og perspektiver - både gode og dårlige

Givende netværk

Vi bør opbygge et stærkt og vedvarende professionelt og personligt netværk
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Ude til
netværksmøde
Når du starter i et udviklingsnetværk hos Presidents Institute, bliver du en del af et fællesskab, hvor medlemmerne selv spiller en aktiv
rolle i forløbet.
Du får som medlem en stor mængde indflydelse og er med til at sætte dagsordenen,
så den skaber mest mulig værdi for dig og din
gruppe. Derfor er det vigtigt, at du deltager i
møderne med et åbent sind og viljen til at lære
— og til at lære fra dig.

Temaer og perspektiver
For at du får mest muligt ud af dit
medlemskab, har vi hos Presidents Institute
udarbejdet et unikt og skræddersyet mødeforløb. Her vil du og din gruppe kunne udvide jeres horisonter og sparre om de helt
store temaer og problematikker, som I står
overfor i jeres karriere —
 både nu og i fremtiden.

Du kan se frem til fem årlige møder faciliteret
af en mødeleder, der er med til at sikre de helt
rigtige forudsætninger for vidensdeling, sparring og fællesskab i gruppen.

I er i høj grad selv med til at bestemme,
hvordan temaerne skal tilgås, så de skaber
mest muligt værdi for netop jeres gruppe.
Her vil både mødeleder og speaker lægge
op til åben dialog med plads til at dele både
succeser, sårbare emner og generelle udfordringer i dagligdagen.

Møderne finder sted i eksklusive omgivelser,
hvor vi har sørget for forplejning. Vi mener, at
det skaber de bedste og tryggeste rammer for
din læring.

Fordyb dig i temaer såsom bæredygtighed,
digitalisering, generationsskifte, AI, diversitet, bestyrelsesarbejde og fremtidens lederskab.
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Et unikt
netværksforløb
Hos Presidents Institute er vi af den klare opfattelse, at der
er behov for at modernisere uddannelsesbegrebet og i
højere grad sætte individet samt de konkrete situationer,
man står overfor, i fokus. Læring og uddannelse bør være
en konstant, der tilpasses dét sted, man er i sin karriere.1
De mest succesfulde professionelle lærer ved at netværke,
og det anslås, at aktiv læring fortsætter med at være en
højt prioriteret egenskab i fremtiden.2
Derfor tilbyder vi et skræddersyet udviklingsforløb for dem,
der ønsker at gøre en forskel for sig selv, sin arbejdsplads
og det danske samfund. Hos Presidents Institute er grupperne nøje sammensat, og vi prioriterer medlemspleje og
–kontakt højt. På den måde sikrer vi vores medlemmer den
bedst mulige oplevelse, læring og inspiration fra ligesindede.

Netværk på hovedet
Tidligere var netværk alfa og omega for en leders udvikling. I
dag er udfordringen i lige så høj grad tilegnelsen af ny, relevant
viden i takt med, at samfundet konstant ændrer sig. Der ses
en stigende efterspørgsel for læringsmiljøer, hvor indholdet
er tilpasset det enkelte medlems rolle i erhvervslivet.3 Vores
ønske er, at denne viden bliver omsat til praksisnære tilgange,
hvoraf sparring med ligesindede er altafgørende.
Hos Presidents Institute er vi i daglig kontakt med vores medlemmer og kan derfor tilbyde dén viden, der er behov for her
og nu. Vi har nemlig vendt det traditionelle netværksmøde på
hovedet. For det gode netværk opstår som følge af menneskers møde om andet – eksempelvis udvikling, faglig opdatering samt professionelle- og personlige udfordringer.
Traditionelt
netværk

Netværk
Inspiration
Sparring

R. Hoffman, m.fl., ‘Learn from People, Not Classes’, Harvard Business Review, 2019
2
World Economic Forum, ‘The Future of Jobs Report’, World Economic Forum, 2018
3
M. Moldoveanu, D. Narayandes, ‘The Future of Leadership Development’, Harvard Business
Review, 2019
1

Læring
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05

Et år som medlem
I samarbejde med din Senior Konsulent bestemmer du, hvornår din rejse hos Presidents
Institute skal begynde. Årshjulet begynder at
dreje fra din første dag som medlem.
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Introduktion til gruppen og
Presidents Institute
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Netværksmøde

Inden dit første netværksmøde (00) vil du
blive introduceret yderligere til udviklingsgruppen samt forventningsafstemme med
din senior konsulent eller mødeleder. Denne
introduktion skal klæde dig på
til mødet med de øvrige medlemmer (01), hvor I vil gå i dybden
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med første tema.
Netværksmøde
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Dit første
netværksmøde

Som medlem vil du ligeledes få
mulighed for at deltage på Presidents Summit og andre spændende og lærerige konferencer
(04).
I figuren til højre kan du se, hvordan et år som medlem typisk gør
sig ud.
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Netværksmøde

04

Konferencer
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Netværksmøde
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Medlemsfordele
Som medlem hos Presidents Institute får du desuden eksklusiv mulighed for at deltage på flere
højtprofilerede konferencer. Det er både den
anerkendte Presidents Summit samt flere fagspecifikke konferencer.

Øvrige konferencer

Presidents Summit har i mange år samlet
ledere, fagfolk og investorer fra både danske og
internationale virksomheder til en årlig, todags
konference.
Over 3000 deltagere — fra over 50 forskellige
lande — deltager i Nordeuropas førende forretningskonference med fokus på faglig- og
praksisnær viden, inspiration og netværk. Til
Presidents Summit kan man ligeledes se frem
til en lang række af oplæg, taler og seminarer
fra nogle af verdens førende eksperter indenfor
specifikke emner, trends og aktuelle problemstillinger i erhvervslivet.
Der er således rig mulighed for at udvikle sin
virksomhed og sit lederskab, når Presidents
Summit slår dørene op.
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Spørgsmål?

Skulle der opstå spørgsmål er du altid velkommen
til at kontakte både din senior konsulent og hovedkontoret. Så vil vi gøre vores yderste for at besvare
spørgsmål både til medlemsskab, faglige emner og alt
derimellem.
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