
Vår Gård, Saltsjöbaden
12-13 okt 2021

Unikt utbildnings- och affärsforum för vd:ar 

Väx med landets 
ledande experter



Exklusivt koncept

Efter 100-tals intervjuer med vd:ar har redaktionen på Vd-tidningen 
nu tagit fram ett nytt koncept för kompetensutveckling  för vd:ar i 

medelstora företag. Konceptet bygger på koncentrerad fördjupning 
i de områden som gör skillnad för affären och företagets utveckling 
kombinerat med fantastiska möjligheter till att bygga nätverk och 

skapa nya affärsmöjligheter.

VD-TIDNINGENS UTBILDNINGS- OCH AFFÄRSFORUM INNEBÄR:

 Du har möjlighet att möta åtta av landets ledande experter.
 Du skräddarsyr ditt eget utbildningsprogram.
 Du nätverkar med ett 20-talet andra framåtsträvande vd:ar.
  Du njuter av mat, vin, kultur och en avkopplande miljö med hög 
servicenivå.

Gör fyra val utifrån dessa åtta spännande ämnen.
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Program Tisdag 12 oktober

8.00-9.00 Ankomst och frukost med 
hembakat bröd från eget bageri.

BLOCK 1 9.00-12.00
Välj mellan två ämnen: 

Val 1

Strategier för snabbare tillväxt
Lär er mer hur man ökar företagets förmåga 
att ställa om i takt med omvärlden, hur man 
mäter genomförandet av strategin och kopp-
lar den till det finansiella resultatet och inte 
minst, hur man frigör tid till strategiarbete. 
Expert: Johan Grönstedt

Val 2

Utveckla företagets försäljning
Fokus ligger hur du som vd utvecklar effekti-
va säljteam och strategier för att öka försälj-
ningen. Dessutom ingår en genomlysning av 
säljtrender och ett antal konkreta verktyg. 
Expert: Henrik Larsson-Broman

12.00-13.30 Tvårätters nätverkslunch med 
härliga råvaror från närliggande gårdar.

BLOCK 2 13.30-16.30
Välj mellan två föreläsningar: 

Val 1

Effektiva och drivande möten
Mötet är ett av de absolut viktigaste verkty-
gen för chefer och ledningsgrupper för att få 
en organisation att röra sig i rätt riktning och 
åstadkomma goda resultat. Utbildning syftar 
till att hjälpa dig som vd att få mer kraft i mö-
tena och dem att hamna på en högre strate-
gisk nivå. 
Expert: Helen Arvidsson

Val 2

Maximal personlig effektivitet
Det finns mycket att vinna på att jobba smar-
tare och effektivare. Och alla kan utvecklas 
på området. Här får du en mix av teori, dis-
kussion & övningar så att det blir interaktivt 
intressant och lärorikt.
Expert: Catharina Sjögren Froborg

Under dagen: Pauser med kaffe, 
tilltugg energirika juicer och 
smoothies. 10.30 och 15.00

PÅ KVÄLLEN

16.30-18.00 Rekreation, t ex bastu, prome-
nad, biljard, konstrunda eller bara egen tid.

18.00 Drink med Vd-tidningens alla kurs-
deltagare, experter och chefredaktör.

19.00 Trerättersmiddag med vinpaket 
och med härliga råvaror från närliggande 
gårdar. 

Cirka 20.30. Inbjuden gäst.



Program onsdag 13 oktober  

8.00-9.00 Frukost med hembakat bröd 
från eget bageri.

BLOCK 3 9.00-12.00
Välj mellan två ämnen:

Val 1

Smart målstyrning i linje 
med strategin
Framgångsrika organisationer har förmågan 
att sätta fokuserade och agerbara mål som 
kontinuerligt följs upp. Hur ska man göra för 
att verkligen lyckas med sin målstyrning och 
skapa ett agerande i linje med strategin som 
gör att man når och överträffar sina mål?
Expert: David Holmberg

Val 2

Skapa en drivande kultur
Värdet av en stark kultur blir allt tydligare 
för varje år som går! Både lönsamhet, till-
växt och kundnöjdhet står på spel. Här får 
du en genomgång av de verktyg du och din 
ledningsgrupp kan använda för att skapa en 
positiv och stark kultur.
Expert: Thomas Dimming

12.00-13.30 Tvårätters nätverkslunch med 
härliga råvaror från närliggande gårdar.

BLOCK 4 13.30-16.30
Välj mellan två ämnen: 

Val 1

Förhandla smart
Att förhandla är en av de ständigt återkom-
mande utmaningarna för en vd. Det är ofta 
svårt och kräver goda förberedelser och en 
tydlig strategi. Vi låter en av de ledande auk-
toriteterna på området ge dig sina bästa tips 
och strategier.
Expert: Johan Lagerbielke

Val 2

Kommunikation i svåra lägen
Här får du redskap som vässar din kommuni-
kation som vd. Oavsett om det handlar om att 
föra ut positiva nyheter eller negativa gäller 
det att få alla att följa de instruktioner vi 
kommunicerar, vilket alltid är en utmaning. 
Expert: Maria Frändeskog

Under dagen: Pauser med kaffe, 
tilltugg energirika juicer och 
smoothies. 10.30 och 15.00



Våra experter

Johan Grönstedt är Senior Vice President & Chief 
Strategy Officer på Reforce International.

Heléne Arvidsson, vd Gr8 meetings, är föreläsare, katalysa-
tor, processledare och rådgivare som hjälper andra ledare och 
företag bli mer framgångsrik genom att förbättra möteskultu-
ren då här finns en enorm potential. Helene har under sina 20 
år som chef och ledare blivit uppmärksammad för sitt fram-
gångsrika ledarskap och sin förmåga att leverera resultat. 

Catharina Sjögren Froborg, vd på Coach Effect AB och har 15 års 
erfarenhet från näringslivet på ledande nivå. Hon är expert inom 
ledarskapsutveckling, executive coaching och effektiv tidshantering. 
Är i botten civilekonom och ICF-certifierad ledarskapscoach 
på högsta Master-nivå. Catharina arbetar med vd:ar, chefer och 
ledningsgrupper inom coaching, utbildning och teamutveckling.

Thomas Dimming har varit rådgivare 
och föreläsare i drygt 20 år inom 
målstyrning och företagskultur. 

Johan Lagerbielke är en av landets ledande 
förhandlingsexperter och före detta forskaren på 
Handelshögskolan där han bland annat forskat i ekonomisk 
psykologi. Han är en av våra främsta förhandlingsexperter 
och jobbar idag med att utbilda ledare i förhandling.

David Holmberg har över 20 års erfarenhet av 
strategi- och styrningsfrågor. Han har varit rådgivare 
åt över 90 organisationer inom den privata, offentliga 
och idéburna sektorn. Idag är David grundare och vd 
på The Information Company.

Maria Frändegård Vd och seniorkonsult kring kris- 
och förändringskommunikation på konsultföretaget 
Govert. Hon har arbetat många år med att utveckla 
kommunikationen på i olika företag och organisationer.

Henrik Larsson-Broman är forskare, trendanalytiker och grund-
are av ProSales Institute – Nordens ledande forskningsföretag 
inom B2B Sales Excellence. Med utomordentlig omvärldsinsikt är 
han en av landets mest efterfrågade föreläsare, och förser säljare 
och ledare med fakta på bordet om vad som skapar säljframgång 
och vad som krävs för att bygga framtidssäkrade säljstrategier. 
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Datum: 12-13 oktober 2021

Adress: Vår Gård, Ringvägen 6, Saltsjöbaden

Boende: Enkelrum med Carpe Diem-sängar

Värd på plats: Vd-tidningens chefredaktör Anders Pauser, anders.p@pausermedia.se 

Försäljningsansvarig: Johannes Pauser, 046-245 52 01, johannes.p@pausermedia.se 

Assistent på plats: Helena Byström, helena.b@pausermedia.se

Praktiska fakta




