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I en verden hvor eksempelvis corona og teknologi giver fysisk distance 
mellem mennesker, er synlig ledelse og kommunikation vigtigere men sam-
tidig en større udfordring end nogensinde. Faktisk er kommunikative 
færdigheder de mest efterspurgte kompetencer, når der headhuntes ledere 
til VP eller C-level positioner. 

Det er også sådan at hver gang du som leder træder på scenen, tager ordet 
ved mødet eller træder ind foran kameraet, er det potentielt penge på kon-
toen. Alt for mange ledere har udfordringer med at strukturere deres 
indlæg, tydeliggøre deres call-to-action eller levere deres budskab med 
gennemslagskraft. I en travl hverdag er det også ofte kommunikationen, 
som ender med at blive nedprioriteret.

Heldigvis kan du lære at mestre kommunikative færdigheder uanset, hvor 
du er i din karriere. Det er netop, hvad forløbet Personal Leadership and 
Communication med en praksisnær tilgang vil udvikle dine kompetencer in-
denfor. Du vil opnå:

1) En brændende lyst til at indtage scenen
2) En komplet værktøjskasse for både teorien bag public speaking og hvor-
dan du mestrer leveringen, når du tager ordet 
3) Inspiration til at styrke dit personlige lederskab

Vi samarbejder med flere af internationalt anerkendte universiteter heri-
blandt Saïd Business School og Oxford University. Dette sikrer så stejl en 
læringskurve som muligt for dig som medlem, hvor du vil udvikle dig og 
sparre med ligesindede, udvide dit netværk og blive inspireret til at indtage 
scenen. 

Velkommen til Presidents Institute.

Mathias DavidsenMathias Davidsen
CEO, Presidents Institute
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Programmet er faciliteret af stifteren af Academy For Public Speaking 
Thomas Rex Frederiksen. Han stod i 10 år i spidsen for danske Speaker 
Club og norske Elevate - tilsammen Nordens største medlemsdrevne 
forum for public speaking og personal leadership. Han har delt scene 
med mere end 400 af Nordens og verdens dygtigste ledere, motivatio-
nal speakers og eksperter, og han var bl.a. nordisk agent for Tony 
Robbins, en af verdens største speakere i 6 år.   

ThomasThomas er kendt for at arbejde gennemgående med en stærkt motiva-
tionsskabende agenda. På den måde giver han alle de teknikker, metod-
er og strategier videre til danske ledere, iværksættere, eksperter, kon-
sulenter, foredragsholdere og andre som ønsker at få mere autenticitet, 
power og humor i deres formidling. Dette sætter dem i stand til at kunne 
involvere publikum, engagere dem og overbevise dem til at tage han-
dling på arbejdspladsen.  

“Gruppen består af ledelsesprofiler og det kræver commitment. Det er 
ikke for alle og det er en forudsætning, at du har et vist niveau af erfaring 
med formidling fra scenen, for at deltage i gruppen. Der undervises i en 
vekselvirkning mellem instruktion, cases, enkeltmandsøvelser og 
gruppeøvelsegruppeøvelser. Deltagerne vil på alle workshops levere på den ”lille 
scene” flere gange. Gruppen er til dig, der ikke bare vil blive bedre til at 
stå på scenen, men som ønsker den komplette værktøjskasse, hvor man 
lærer om teorien bag god public speaking, men også mestrer leveringen 
fra scenen.” 

Thomas Rex,
Mødeleder Personal Development and Communication

Mødeleder
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Hvorfor skal du lære at eje scenen?

Synlig ledelse er efterspurgt som aldrig før, og public speaking 
er synlig ledelse i højeste potens

Værdier, strategier, kultur og visioner formidles bedre fra scenen 
end på en plakat i receptionen

Public Speaking er ikke bare et effektivt værktøj til at tiltrække 
nye kunder, medarbejdere og andre stakeholders – det er også 
en effektiv måde at fastholde de eksisterende

Scenen sikrer, at dit budskab når ensartet ud til alle. På denne 
måde øger du chancen for, at din strategi bliver udlevet ensartet 
under rejsen ned gennem de organisatoriske niveauer

Fra scenen kan du skabe samhørighed til dit budskab og din 
virksomhed. Mennesker handler med mennesker – ikke med 
virksomheder 

Scenen er en effektiv måde at nå mange kunder og beslutning-
stagere på én gang og kan erstatte kundemøder, telefonopkald 
og kilometer på vejene

Scenen giver dit budskab vinger - du formidler med mere 
gennemslagskraft fra en scene, fordi din samlede kommunika-
tion er mere markant og dynamisk

At tale fra scenen eller foran en gruppe tilhørere er forbundet 
med mod og lederskab. Det giver respekt.

Medarbejdere tiltrækkes af synlige og modige ledere, der kan 
tegne virksomheden og dens værdier på en attraktiv måde.

Frygt for Public Speaking begrænser din karriere. Folk med 
angst for at tage scenen tjener ifølge undersøgelser 
gennemsnitligt 10% mindre og bliver forfremmet 15% sjældnere

Headhunterne efterspørger det. Undersøgelser viser at 4 ud af 
de 5 mest efterspurgte lederfærdigheder er kommunikative 

Levering kan være ligeså vigtigt som indhold. På scenen har du 
flere muligheder for at udtrykke dig dynamisk og med flere 
virkemidler

At udvikle sig som taler fra scenen er en massiv 
selvudviklingsrejse

Som indlægsholder fra scenen bliver du opfattet som ekspert og 
vil være mål for medierne
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Gruppens program

Tal som en leder - Er du en Bush, Obama eller Trump? Sådan 
vinder DU publikum

Sæt scenen! Sådan opbygger du din tale med nyttige virke-
midler både digitalt og fysisk

Undgå death by PowerPoint. Hver dag ender uinspirerende 
PowerPoint slides med at tage livet af gode budskaber.  
Hvilke retoriske greb kan du bruge for at stå stærkere sammen 
med din PowerPoint?

Storytelling - Få dit budskab frem gennem historier og lær 
kunsten ved et white paper

Vind med dit kropssprog på scenen og forstå stemmens magt

Levér den samlede præsentation og gå fra script til stage time

I gruppen vil Thomas Rex - og gæsteforelæsere som journalist 
Thomas Uhrskov og retorikekspert Jesper Troels Jensen - 
levere et spændende program, der indeholder:
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Dette får du som medlem

Presidents Summit
Nordeuropas største executive kon-
ference med +3.000 deltagere.

CFO Insights

Største CFO forum og konference i
Nordeuropa med +1.000 deltagere.

Private Equity Insights

Største Private Equity forum i 
Europa med 12 årlige konferencer.

Retail Insights

Førende Retail konference i 
Nordeuropa med +600 deltagere.

HRtechX
Største HRtech forum og konference 
i Nordeuropa med +1.100 deltagere.

Insurtech Insights
Største forsikringsteknologiforum i
Europa med 3 årlige konferencer.

Supplytech Insights

Største SupplyChain konference i
Skandinavien med +600 deltagere.

Fem årlige møder
Møderne er faciliteret af 
vores gruppeledere med 

sagligt indhold.

Eksterne events
Gennem vores partnerskaber 
tilbyder vi eksklusiv adgang 

til events.

Online læring
Udvalgte keynotes og 
læringsmateriale fra 
konferencer og events.



Vi har selv et ansvar for at udvikle os. Som udviklingshus for danske erh-
vervspersoner, er vi i daglig kontakt med vores medlemsbase, hvilket 
sikrer at vi altid er opmærksomme på tiden og kan tilbyde den viden, der 
er behov for her og nu.

Tidligere var netværket alfa og omega for en leders mulighed for at ud-
vikle sig og se andre perspektiver. I dag er udfordringen i højere grad ti-
legnelsen af indsigt i relevant ny viden i takt med at verden udvikler sig 
hurtigere end nogensinde før. Men for at denne viden kan blive omsat til 
praksisnære tilgange, er der fortsat behov for sparring med ligesindede.   

I praksis betyder det at vi har vendt det traditionelle netværksmøde på 
hovedet. Vi mener at det gode netværk sker i mødet om noget andet 
– eksempelvis i mødet om udvikling eller arbejdsmæssige udfordringer. 

Netværk på hovedet
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Læring

Sparring

Netværk

Inspiration

Traditionelt netværk Vores netværk
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Anita Larsen
CEO ved Ipw Systems A/S

“Presidents Institute er mere professionaliseret, end jeg har oplevet i lignende 
netværk. Indlægsholderne bidrager med gode perspektiver og grobund for den 
videre diskussion og læring.

Jeg er aldrig gået tomhændet hjem fra et møde. Det er fantastisk at opleve, at 
mine gruppemedlemmer er åbne og tør dele deres erfaringer og udfordringer - 
det er altafgørende for et værdiskabende netværk.”

Patrick Bliemer
Managing Director, Intel

“Medlemskabet har vist sig at være en utrolig professionel netværksplatform.
Gruppens diversitet har givet mig muligheden for at dele mine erfaringer og 
udfordringer med ligesindede.

Personlig udvikling og læring er nøgleordene gennem simulationsøvelser, 
præsentationer fra absolut topledere og anerkendte internationale professorer.

Det er blevet et uvurderligt netværk for mig, og jeg opfordrer andre topledere Det er blevet et uvurderligt netværk for mig, og jeg opfordrer andre topledere 
til at deltage i Presidents Institute. Det vil du ikke fortryde.”

Om Presidents Institute

I Presidents Institute tilbyder vi strukturerede udviklingsprogrammer inden for særligt 

udvalgte segmenter og brancher med praktisk læring. Vores programmer er skræddersy-

ede til hvert skridt i den professionelle karriere og gøres håndgribeligt igennem vores

medlemmers fælles oplevelser. I vores grupper faciliterer vi et konfidentielt frirum, hvor 

medlemmer interaktivt diskuterer og vender både professionelle og personlige udfor-

dringer og muligheder for at udvikle sig i fællesska udvikle sig i fællesskab.

Siden 2005 har vi i Presidents Institute hjulpet mere end 15.000 beslutningstagere med 

at takle professionelle udfordringer - samtidig med at sikre en kontinuerlige udvikling 

igennem hele deres karriere. Med mere end 1.200 aktive medlemmer og 42 grupper for-

delt mellem Belgien, Danmark, Finland, Holland, Norge og Sverige er Presidents

AKTIVE ORGANISATIONER I VORES NETVÆRK


