
Nyt foredrag

Succesfuld ledelse går opad! 
Ledere med succes forstår, hvordan de bruger deres egen positive magt til at lede dem, der befinder sig i 
hierarkiet over dem selv: En bestyrelsesformand, en ejer, en CEO, hovedaktionær eller lignede.


Hovedparten af al ledelseslitteratur og -rådgivning beskæftiger sig med, hvordan du skal lede dine 
mellemledere og medarbejdere. Her tager vi fat i den anden ende og sætter lys på, hvordan du skal lede din 
boss. 


Magtanalytiker og toplederrådgiver Markus Bjørn Kraft og kommunikationsekspert Anders Stahlschmidt 
giver i dette stærkt inspirerende og underholdende foredrag en direkte indføring i KLO – Kunsten at Lede 
Opad.


Du skal lære at læse din leders verdenskort og forstå, hvor de ruter går, som du selv ønsker at udstikke i 
virksomheden. Når du først bliver opmærksom på de mekanismer, der sætter dig i stand til at lede opad, vil 
du ikke alene opnå mere magt og styrke dit personlige brand. Dine ressourcer kan udnyttes langt mere 
tilfredsstillende. Dine medarbejdere vil opleve større overensstemmelse mellem dine mål og virksomhedens 
og dermed bliver det i øvrigt langt lettere at lede nedad i din organisation.


I foredraget gør Kraft og Stahlschmidt op med de myter, der forhindre mange ledere i at indtage deres 
ledelsesrum fuldt ud og skabe de resultater, de faktisk er i stand til. Foredraget indeholder masser af 
udfordrende, konkrete eksempler, der illustrerer hvordan du styrker din evne til at lede opad.


Det handler om: 

• At maksimere din magt. Magt er ikke kun magt over andre, men også magt til. Du skal optimere din 
magt til ved at læse din leder og gribe magten til at gøre en forskel, hvor din leder fejler.


• Den afgørende kommunikation opad. Spørg tillidsvækkende, lyt og tal ud fra din leders verdenskort. 

• Viljen til succes. Dit største talent vil altid være din vilje.  Uden vilje er dine andre kompetencer 
meningsløse.


Foredraget varer mellem 1- 2 timer og tilpasses situationen.

Markus Bjørn Kraft, stifter og adm. direktør i Kraft & Partners A/S. Er personlig 
rådgiver for en række danske og udenlandske topledere. Han har selv været topchef 
i blandt CSC og er forfatter til bestsellerne 'Den engagerede leder' og 'Grib 
forandringen'.

Anders Stahlschmidt, direktør i Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation 
Træner topledere i gennemslagskraft og personlig autoritet. Tidligere 
underholdningschef på Nordisk film og vært på en række kendte tv-programmer. 
Forfatter til bl.a. 'Spørgeteknik', ‘Tag ordet - grib forsamlingen' og 'Lyt mens du 
taler’.

Kontakt:  
	 	 Anders Stahlschmidt  Mail: anders@lskommunikation.dk eller telefon + 45 24801469 
	 	 Markus Bjørn Kraft - Mail: mbk@kraft-partners.dk eller telefon + 45 40309474
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