Læsertilbud

Konference:

Når chefen tager ordet
- danske erhvervsledere får hjælp af Clinton-rådgiver
Tidligere taleskriver for Bill Clinton og nuværende rådgiver for Al Gore,
Tom Rosshirt, vil dele ud af sine erfaringer om business retorik - fra den
uformelle snak til den store konferencetale. Hvad er “do’s and don’ts” i
ledelseskommunikation, og hvornår kan den personlige samtale betale sig
frem for e-mails og telefonopkald?
Som moderne dansk erhvervsleder er det ikke nok at holde styr på budgetterne - man skal også kunne tale og
kommunikere på en måde, der motiverer medarbejderne og udløser omverdenens respekt. Men hvordan gør
man lige det?
Konferencen henvender sig til alle, der interesserer sig for mundtlig kommunikation i virksomhedsledelse og
har lyst til at diskutere erfaringer og problemstillinger.
Udover Tom Rosshirt vil bl.a. Kenni Toft, HR chef i IKEA Danmark fortælle om erfaringer med at omdanne frygt
og usikkerhed til en positiv forandringsproces, ligesom Niels M. L. Pedersen fra Advice, vil give gode råd til,
hvordan man som leder kan inddrage nye medier i sin kommunikation. Derudover taler Anne Villemoes, kommunikations-direktør i Danish Crown, og Palle Kock, butikschef i Føtex.

Fakta:
Tid:

Onsdag den 19. november kl. 9.00 til 13.00

Sted: Børsen, Børssalen, Slotsholmen, 1217 København K

Program
08.30: Morgenkaffe/te med croissant
09.00: Velkomst v. Jens Klarskov, direktør for Dansk Erhverv
09.15: 	Praktisk info & et par ord om hvorfor tale er guld
v. ordstyrer Jesper Troels Jensen, partner i Rhetor
09.30: Åben og ærlig – at lette en lukning
Kenni Toft, HR chef, IKEA Danmark
10.00: Styrket ledelse med digitale samtaler
	Niels M. L. Pedersen, cand.mag i retorik & konsulen
hos Advice
10.30: Pause
10.45: Een gang til – og uden tal, tak!
	Anne Villemoes, Kommunikationsdirektør,
Danish Crown
11.15: Kort og klart – kommunikation med generation curling
Palle Kock, varehuschef i Føtex
11.45: 	To Speak or Not To Speak
Tom Rosshirt, fhv. taleskriver for Bill Clinton og
konsulent i en af USA’s mest prestigefyldte
kommunikationsbureauer, West Wing Writers
12.15: Let frokost
13.00: Tak for i dag

Pris: 2.350 kr. + moms, desuden får du håndbogen i retorik:
Talerteknik af Jesper Troels Jensen til en værdi af 150 kr.
I prisen er inkluderet en let frokost.

Tilmeld dig på www.lidtmere.dk/tomrosshirt
Lidtmere.dk er læsertilbud til dig i samarbejde med udvalgte
leverandører, som den endelige aftale indgås med. Der tages
forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

