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Appreciative Leadership Development Program© 

-  Personlig ledarutveckling utifrån  framgångsfaktorer 

-  Utveckla kraften hos människor för att accelerera aktiviteter 



Kurslokal	  



Kurslo
kal	  
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APPRECIATIVE LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM© 

Are you ready to grow your leadership potential? 
The Appreciative Leadership Development Program© will help you 

discover and accelerate your path forward! 
 

This workshop is for and about you: how you develop and use your leadership skills and how you bring out the best in 
those around you. It gives you space, time and support to mobilize your own creative potential – along with the insight, 
skill and confidence to unleash positive power among those you lead. In our retreat-like setting you will: 
 
•  Discover and build upon your leadership strengths and skills through an appreciative inquiry-based 360° feedback 
 
•  One-on-one coaching and personal reflection. 

 
•  Discover the leadership benefits in inquiry, inclusion and integrity 

  
•  Learn how to motivate and inspire the best of people and situations 
When: 
Thursday 12th of May through Saturday 14th of May, 2016. Start 09.00 every day and end 17.00 on Saturday. 

Where: 
Swedish Center for Positive Change headquarter, Södra Vägen 61, Göteborg 



Vad	  som	  ingår	  i	  kursen	  

	  
-  Boken ”Appreciative Leadership” samt kursmaterial 

-  360° analys av dina personliga styrkor satta i spel 

-  Luncher och fika under kursen 

-  2 kursledare 

 

Att föredra är att ni tar med en styrkepartner från ledningsgruppen för att effektivisera er 
utveckling efter kursen.  

  

 



 
KOMMENTARER FRÅN DELTAGARE APRIL 2015: 

•  ”Hela upplägget var kanon och jag tar med mig väldigt, väldigt mycket som 
utvecklat mig som person, chef och ledare. 1000 tack för allt!” 

•  ”Omvälvande, oerhört insiktsfullt, lärorikt, bestående, ”Hysén-klass” på 
kursledarna, härlig miljö, kanondeltagare.” 

•  ”Inspirerande med så pass enkla övningar, som ändå fångade vårt totala 
engagemang och gav mersmak.” 

•  ”Ni är fantastiskt kompetenta kursledare som gjort det svåra så enkelt!” 



INVESTERING 

 
 

1	  person,	  earlybird	  	  
bet	  innan	  15/2	  2016	  

	  	  2	  personer,	  earlybirds	  	  
	  	  bet	  innan	  15/2	  2016	  

9	  000:-‐	   	  	  16	  000:-‐	  

1	  person,	  bet	  e7er	  15/2	  2016	   2	  personer,	  bet	  e7er	  15/2	  2016	  

11	  000:-‐	   19	  000:-‐	  

Sista	  anmälningsdag	  är	  8/4	  2016	  
	  
Kursen	  fokuserar	  på	  din	  personliga	  styrkeutveckling	  och	  därför	  är	  antalet	  
deltagare	  saF	  Gll	  max	  12	  personer	  
	  
Vi	  ser	  fram	  emot	  aF	  få	  träffa	  er	  i	  denna	  fantasGska	  miljö!	  
/Tony	  och	  Maria	  


