
Följ med på en resa som förenar nytta med nöje – fylld av inspirerande möten, 
utvecklande lärdomar och minnesvärda upplevelser. Du träffar spännande  
personligheter, bygger ut ditt affärsnätverk och rundar av med en autentisk 

amerikansk galamiddag arrangerad enligt konstens alla regler.

res  i  affären –  l anda i  ledarskapet

15  –  1 9  oktober  2015   /   stockholm –  ne w york cit y



Höstens resa startar redan på morgonen 15 oktober i SAS Business Lounge med en exklusiv 
presentation av SAS nya Loungekoncept. Kort därefter äntrar vi planet mot fyra välfyllda dagar i NYC.

Väl framme vid Hudson Hotel på Manhattan diskuterar vi ledarskap, samtalar om förväntningar du 
har kring din egen utveckling samt det eventuella affärsdilemma du behöver lösa. Efter en (frivillig) 
morgonjogg i Central Park och en stärkande hotellfrukost, följer exklusiva möten med framgångsrika 
kvinnor och män som delar med sig av hur de nått sina drömpositioner.

Bland andra möter vi fastighetsinnovatören som skapat en het crossovertrend och två prisade  
entreprenörer som berättar om framgång och IWEC. Vi gör även studiebesök på Fox News, lyssnar 
på föredrag om Catalyst och tar del av den senaste forskningen inom ledarskapsfrågor. Sist men 
inte minst, går vi på en fantastisk galakväll med The Hunger Project. (Bring your nicest dress or 
black tie!)

Den 19 oktober landar vi åter på Arlanda. Fyllda av energi i sällskap med nya kontaktnät står vi 
redo att lyfta karriären!

Dina följeslagare på resan är managementkonsulterna tillika författarna:

Lena Gustafsson 

Innovationsorienterad organisationskon-
sult, relationsexpert, föreläsare och för-
fattare – aktuell med uppmärksammade 
boken ”Bortom glastaket”. Lena har lång 
erfarenhet av att utveckla ledningsgrupper 
och styrelser något som gagnats av hennes 
samarbete med Stanford University inom 
Organizational Behavior. Utöver Good Re-
lations, är hon även grundare till Styrelse-

balans som idag är del i det internationella nätverket, Sister 
over Seas. När Lena inte bloggar eller gör poddar för Good 
Relations, målar hon gärna färgstarka tavlor och gillar det 
goda livet!

 

Lars Einar Engström

Organisationskonsult, författare och psy-
kolog. Lars har arbetat med ett stort antal 
ledningsgrupper och styrelser och är 
också verksam som chefsrekryterare.Han 
föreläser om lönsamhet, ledarskap och 
kompetens, i Sverige men även i Europa, 
USA och Ryssland. Lars har skrivit 4 böck-
er om sexism och karriärfrågor, (bl.a ”En 

sexists Funderingar” och ”Karriärhandbok för kvinnor”.) Tre 
av Lars böcker är översatta till engelska. Han har bott och 
arbetat i Frankrike, England och Bryssel. Lars bloggar på 
www.ihm.se och www.onthemarc.org (Catalyst, organisa-
tion i USA) och har beröringsskräck! 

 



AnmäLAn, viLLkor ocH pris

I denna utbildningsresa ingår flyg med SAS, enkelrum på Hudson Hotel, vid parken. Galamiddag med The Hunger 
Project, en middag och exklusiva möten med förebilder och inspiratörer. Executive coachning där vi löser utmaningar 
individuellt eller i grupp och ledd morgonjogg/walk. Anmälan är bindande.

pris ej medlem pris styrelsebalansmedlem

32 700 kr exkl moms (vid anmälan innan 8 april) 29 500 kr exkl moms (vid anmälan innan 8 april)

37 700 kr (ordinarie pris, gäller fr o m 9 april) 34 500 kr (ordinarie pris, gäller fr o m 9 april)

observera att antal platser är begränsat

För detaljer kontakta Lars Einar (070 866 43 82) eller Lena (070 766 65 16)

Anmälan

Tilltalsnamn och Efternamn Adress

Jag har giltig ESTA Passnr

 Ja Nej

proGrAm

Torsdag 15 oktober

08.00 Vi samlas i SAS Lounge för 
välkommen, programgenomgång 
och kort presentation av SAS Lounger 
World Wide med Birgitta Sandhaag, 
SAS Lounge Director.

10.40 Avresa med SAS från Arlanda 
till Newark

13.30 Ankomst vid Newark. Vi tar en 
minibuss till Hudson Hotel dit vi anlän-
der senast 16.00 (beroende på trafik)

16.00 – 19.30 Fri tid. Shopping

19.30 Vi ses i hotellreceptionen för 
en drink och 30 minuters introduktion, 
lär känna varandra och diskuterar 
affärsdilemman under middagen. 
 

 

Fredag 16 oktober 

07.00 Joggar ”varvet” i Central Park

09.00 Frukost med Jeff Barth, från 
Catalyst

10.00 – 12.00 Vigdis Eriksen och 
Bonnie Schnitta, prisade entreprenörer, 
som berättar om framgång och IWEC

12.00 – 15.00 Lunch och fritid

15.00 Fox News, studiebesök och 
föreläsning tillsammans med Maria 
Karlsson, Senior Manager

17.00 Fritid

20.00 Middag 

Lördag 17 oktober

08.00 Frukost följt av samtal med 
Jack Myers från MyersBizNet

12.00 Lunch med Åsa Skogfeldt,  
Generalsekreterare, The Hunger Project

13.00 Utvecklande ledarskap – vi 
löser problemen! Föreläsning/coach-
ning individuellt och i grupp med Lena  
och Lars Einar

19.00 Gala – The Hunger Project 
(klädsel: Black Tie) 

söndag 18 oktober

09.00 – 11.00 Executive coachning i 
små grupper

11.00 – 14.00 Fri tid – shopping

14.00 Avresa hotellet

17.30 Avresa från Newark, SAS Busi-
ness Lounge 

måndag 19 oktober

07.00 Anländer Arlanda 

 



Organisationer, nätverk och företag: catalyst.org, foxnews.com. onthemarc.org, styrelsebalans.com, sexisten.se,  
MyersBizNet.com, thp.org (The Hunger Project), iwecawards.com, morganshotelgroup.com/hudson

http://www.catalyst.org
http://www.iwecawards.com
http://www.foxnews.com
http://www.styrelsebalans.com
http://www.thp.org
http://www.morganshotelgroup.com/hudson
http://www.onthemarc.org
http://www.myersbiznet.com
http://www.catalyst.org
http://www.foxnews.com
http://www.onthemarc.org
http://www.styrelsebalans.com
http://www.sexisten.se
http://www.myersbiznet.com
http://www.thp.org
http://www.iwecawards.com
http://www.morganshotelgroup.com/hudson
http://www.goodrelations.se
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