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VAD ÄR BUSINESS SUMMIT?
Business Summit är en plats och ett forum där personer i olika branscher möts och delar sina erfarenheter. Det är en plattform för nätverkande med entreprenörer, ledare och för dig som skapar affärer.
Business Summit handlar om:
•
•
•
•
•

hållbar tillväxt
ökad prestation
att utvecklas som ledare
att inspireras och lära från de bästa
ett liv i balans

VARFÖR VARA MED?
VÄRDEFULL KUNSKAP
Vi lär från andra och inspirerar varandra till ny kunskap som vi kan använda för ökad hållbar prestation.
NYA KONTAKTER I ETT LEVANDE NÄTVERK
Vi skapar nya kontakter och nätverk och lär känna nya människor som kan hjälpa och utmana varandra
till stordåd.
UPPLEVELSER UTÖVER DET VANLIGA
Vi skapar upplevelser som man inte alltid får i vardagen. Upplevelser som är utöver det vanliga och som
skapar glädje.

FÖR VEM?
Business Summit är för dig i en ledande befattning, professionellt verksam och som har en vilja att
utvecklas och bidra till andras utveckling.

VAR?
Business Summit genomförs denna gång i Båstad, Sverige.

HUR?
Vi samtalar kring högaktuella och intressanta ämnen som är viktiga för både din personliga och för din
verksamhets utveckling. Det kommer vara både ”hårda” och ”mjuka” frågor.
Business Summit består av 5 moment:

1. STORSAMLING

Vi lyssnar på föreläsare som handplockats för ändamålet. Det ges stor möjlighet till interaktion och
reflektion mellan både deltagarna och föreläsare.

2. MINDRE GRUPPER

Vi samtalar i mindre grupper om 3-4 personer där vi i detalj diskuterar dagens ämnen, vi lyssnar på övriga deltagare, ger feedback och coachar varandra.

3. INDIVIDUELL REFLEKTION

Det ges tid för individuell reflektion och möjlighet att konkretisera dina tankar och personliga åtaganden för möjlighet till uppföljning och ständig förbättring.

4. UTMANING OCH UPPFÖLJNING

Du kommer att utmanas att verkställa det du lär dig under seminariet. Ett av våra verktyg är din personliga arbetsmanual som du ska ta med dig hem och aktivt arbeta med under året. Utmaningar, erfarenheter och utveckling följs upp nästkommande Business Summit.

5. FYSISK AKTIVITET

Vi är övertygade om att inlärning och utvecklig sker mer effektivt när den kombineras med fysisk aktivitet. Utöver seminarieprogrammet kommer vi därför få möjlighet till olika fysiska aktiviteter såsom
cirkelträning, powerwalk eller gym.

VILKA ARRANGERAR BUSINESS SUMMIT?
Business Summit Davos arrangeras av S.Y.A.T.T. See You At the Top AB (SYATT). Företagets grundare
Jonas Woxberg och Jacob Bergström ansvarar för Business Summit, som hade en succépremiär 2020.
Business Summit i sin nuvarande form är dock resultatet av 15 års tidigare erfarenhet från
att arrangera ledarseminarier, oftast i alpin miljö. Tillsammans har Jonas och Jacob mer än
30 års erfarenhet av att arrangera meningsfulla konferenser och upplevelser på hög höjd.

Jacob Bergström

Jonas Woxberg

Jacob är entreprenör, företagare och senior organisationskonsult inom HR
och Management. Han har
också en gedigen bakgrund
som reseledare, platschef
och affärsutvecklare inom
rese- och utbildningsindustrin. Under de senaste 15
åren har han arbetat professionellt med affärsorienterad HR där han ofta anlitas
när företagsledare behöver
genomföra stora eller svåra
förändringar i sin organisation.

Jonas är till vardags verksam som rådgivare inom
finansbranschen. Han har
under 15 år arrangerat ledarseminariet High Performance på flera platser både
i Schweiz och Österrike
och leder ofta workshops
kring ledarskap och personlig utveckling. Han är
dessutom en uppskattad
och ofta anlitad föreläsare
kring motivation och inspiration. Jonas brinner för att
utvecklas och hjälpa andra
att utvecklas.

JOY,
EXCELLENCE
& VALUE

ÅRETS TEMA: FEEDBACK FÖR FRAMGÅNG
I en värld där kommunikation mellan oss
människor går fortare och snabbare än
någonsin, tycks det bli allt mindre tid över till att
höra vad som faktiskt sägs.
En del av ditt uppdrag som ledare är att få
andra att gå den väg ni har valt ut och hjälpa till
så mycket som möjligt på vägen.
I personlig utveckling såväl som långsiktigt hållbar organisationsutveckling krävs kontinuerligt
lärande över tid. Det finns inga snabba quick-fix.
Hur kan man åstadkomma det?
Feedback, eller återkoppling, kan beskrivas som
konsten att ge och ta emot råd för att lyckas
bättre framöver. Egentligen borde det kanske
kallas Feedforward, för hela syftet är att lära av
det som redan gjorts så att det kan bli ännu bättre framöver.
Inom idrotten är det helt självklart och
accepterat att tränaren ger direkt och ofta rak,
tydlig och tuff återkoppling. Det är mer sällsynt i
näringslivet.
Vad kommer det sig att en del tränare lyckas
bättre med sina adepter än andra?

Stefan
Zell
•
•
•

Bakgrund inom skidåkning
•
•
•
•
•

Hur kan vi lyckas som ledare?
Vi har i år den stora glädjen att gästas av en
mycket erfaren föreläsare och mentor. Stefan
Zell är en väl meriterad skidåkare, tränare och
coach med särskild kompetens inom just
området Feedback.
Vi ser mycket fram emot att ta del av hans
erfarenheter som människa och ledare!

Utbildad på Universitet NTNU Trondheim
Can Mag. idrottsvetenskap, pedagogik och
psykologi.
Jobbat på Umeå Universitet som adjunkt
inom ledarskap, Coaching, grupprocesser,
idrottlärare, polisutbildning.
Forskat
på
feedback/kommunikation/
motivation/lärande (inom dam elit utförsåkning).

•
•
•

•
•

Svensk, Norsk, Kanadensisk och Nya
Zeeländsk Examen som Alpin tränare.
Skidlärarexamen i Sverige och Nya Zeeland.
Jobbat som alpin tränare i Sveriges
damlandslag (Damer W-cup och Junior).
Headcoach för British Colombia Alpine
Skiteam/Canada.
Alpin tränare på skidgymnasium i Norge/
Hovden, alpine skicoach Canada, Fernie BC
Elk Valley skiracers.
Tävlat som Pro-racer i Japan.
Svensk mästare i figure 8.
Varit med och skapat svensk alpin tränar-certifiering åt svenska alpina skidförbundet, jobbat med svensk och - Norsk alpin
tränar-utbildning.
Författare till utbildnings-boken/ ”Alpin skidteknik ur er ett helhetsperspektiv”.
Mentor i Skiers Accredited.

PROGRAM
TORSDAG 14 JANUARI
Dagens tema: Feedback för ökat välmående och bra prestationer
09.00 Uppstart och välkommen - Presentation av Business Summit och deltagarna
10.00 Inledande föreläsning
11.00

Samtal i smågrupper

12.00 Lunch
13.00

Föreläsning

14.00 Samtal i smågrupper
15.00 Reflektion och summering från smågrupperna
15.30

Fika

16.00 Föreläsning
17.00

Fysisk aktivitet

20.00 Middag

FREDAG 15 JANUARI
Dagens tema: Hur kan jag som ledare använda feedback för framgång?
09.00 Föreläsning
10.00 Samtal i smågrupper
11.00

Egen reflektion och summering

12.00 Lunch och avlutning
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AVGIFT
Avgiften är 8.950 SEK exklusive moms.
I avgiften ingår följande:
•
•
•
•

Seminarieprogram 1 1/2 dag med föreläsningar, gruppövningar och specialinbjudna gäster
Dokumentation och arbetsmaterial
Logi, mat och rimliga mängder dryck till måltider
Aktiviteter och underhållning

Från tidigare år vet vi att det alltid är några som vill komma lite tidigare eller kanske stanna lite längre. Vi
har också deltagare från olika orter i Sverige och några reser in från andra länder.
I år uppmuntrar vi er särskilt att stanna kvar ett par timmar och kanske rentav ännu en natt med någon
du gärna vill uppmärksamma lite extra. Hör av dig till oss, så ordnar vi ett specialpris för detta!

ANMÄLAN
Anmälan till seminariet sker via anmälningsformulär på vår hemsida.
Bokningsvillkor:
Anmälningsavgift på 3.000 kr exklusive moms faktureras i samband med anmälan. Slutbetalning på
5.950 kr exklusive moms faktureras i november med betalning senast 2020-11-30.
Vid avbokning senast 2020-10-31 återbetalas 50% av anmälningsavgiften.
Vid avbokning efter 2020-11-30 sker ingen återbetalning av vare sig anmälningsavgift eller slutbetalning. I samband med att anmälningsavgiften betalas accepteras våra Allmänna Villkor. Dessa finns alltid
tillgängliga på vår hemsida.
Notera att det är ett begränsat antal platser.

LEDORD
JOY
Vi vill skapa glädje för oss själva och för andra. Ingen blir
lycklig av att endast tänka på
sig själv. Endast de som också
sprider glädje kommer uppleva sann glädje.

EXCELLENCE
Vi strävar efter excellens i allt vi
gör. Vi har lagt ribban på hög nivå.
Vi tror att om vi utvecklar oss själva till att agera på högsta nivå så
kommer det till nytta inte bara
för oss själva utan även för de
människor vi möter.

VALUE
Value handlar om att skapa ett
värde för dem vi möter i form av
kunder och medmänniskor. Det
handlar också om vilka värderingar vi har.
”Hjälp andra att lyckas
så kommer du själv att lyckas”

KONTAKT
Telefon: +46-(0)10-603 90 10
info@syatt.net
Besöksadress:
S.Y.A.T.T. See You At The Top AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg, Sverige
Organisationsnummer: 559207-4271
www.syatt.net

