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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.

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

VAR?
Vi har valt Bad Gastein som destination för The Summit 2023. Vi bor på Hotel Salzburger Hof.

VAD ÄR THE SUMMIT?
The Summit är en plats och ett forum där personer i oli-
ka branscher möts och delar sina erfarenheter. Det är 
en plattform för nätverkande med entreprenörer, ledare 
och för dig som skapar affärer. 

The Summit handlar om:

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

https://www.salzburgerhof.com/se/home.html


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. 

The 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 öv-
riga deltagare, ger feedback och coachar varandra. 
 
 
3. INDIVIDUELL REFLEKTION
 
Det ges tid för individuell reflektion och möjlighet att konkretisera dina tankar och personliga åtagand-
en 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 verk-
tyg är din personliga arbetsmanual som du ska ta med dig hem och aktivt arbeta med un-
der 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 aktivi-
tet. Utöver seminarieprogrammet kommer vi därför få möjlighet till olika fysiska aktiviteter såsom alpin 
skidåkning, längdåkning, snow-walk och andra alternativ. 



ÅRETS TEMA: OCH NU DÅ?

Målgruppen och deltagarna på The Summit är er-
farna ledare. På riktigt. Med erfarenhet menar och 
ser vi självklart affärsliv och organisation, men kan-
ske ändå framförallt livserfarenhet.

Under årets ”Summit” kommer vi att borra lite 
djupare i frågor som handlar om nästa fas i livet. 

En av SYATT:s förebilder är Dr Zig Ziglar. Titeln på 
hans första bok var ”See You At The Top”. Titeln har 
inspirerat oss till vårt bolagsnamn. 

När Ziglar definierar ”The Top ” handlar det mer om 
karaktär och personlighet än karriär och pengar. 

Ziglars sista bok har titeln ”Over The Top”. Han be-
skriver där att livet är en resa:

Moving 
from survival to stability
from stability to success

from success to significance

Vi har alla upplevt både motgång och medgång i li-
vet. I takt med att åren går och att vissa faser i livet 
är klara - såsom att bygga en familj och ett hem och 
skaffa sig en karriär - kommer ofta frågor som:

• Och nu då?
• Vad är nästa grej?
• Hur skapar jag ett meningsfullt liv?
• Vad är mitt ”why”?
• Hur kan jag vara till betydelse för de människor 

jag möter?

Vi kommer också upprepa förra årets succé. 

Det kommer finnas möjlighet att dela mig som av 
ett case. Dessa case kommer från er deltagare. 
Syftet är att du som deltagare ska få och ge feed-
back, få inspel, sparring, utmaning och idéer från 
andra ledare och från helt andra sammanhang. 
Vi vet av erfarenhet att detta är ett suveränt sätt 
att få professionell konsulthjälp. Det är dessutom 
mycket givande att ge råd och feedback då vi kan 
använda detta i vår egen verksamhet. 

Caset kan handla om en marknadsstrategi, pro-
duktlansering, rekrytering, ledningsgruppsarbete, 
svåra samtal med mera med mera. 

Vid vår Pre-Summit dagarna innan avresa kom-
mer du att få möjlighet att ”pitcha” ditt case för 
gruppen. 

Vi kommer gemensamt välja ut ett antal olika 
case inför seminariet.  



MÅNDAG 9 JANUARI 
PRE SUMMIT ONLINE

16.00-18.00 via Zoom 

Presentation av kursledare, deltagare och genom-
gång av programmet.
 
Presentation av Case, kanske ditt eget?

FREDAG 13 JANUARI 

07.00 Frukost

08.00 Inledande föreläsning

09.00 Seminarie / workshops / Case

09.45 Reflektioner och summering från   

 grupperna

10.00 Seminarie / workshops / Case

10.45 Reflektioner och summering från   

 grupperna

11.30 Fysisk aktivitet

16.00  After Ski

20.00 Avslutningsmiddag

 
LÖRDAG 14 JANUARI
 

08.00 Fysisk aktivitet

13.00  Personlig reflektion och åtagande

14.00 Summering av seminariet

15.00 Avresa till flygplatsen

ONSDAG 11 JANUARI 

19.30 Transfer från Salzburgs flygplats 

21.00 Gemensam middag på hotellet
 
 
TORSDAG 12 JANUARI 

07.00 Frukost

08.00 Inledande föreläsning

09.00 Seminarie / Workshops 

09.45  Reflektion och summering från grupperna

10.00 Seminarie / Workshops 

10.45 Reflektioner och summering från grupperna

11.30 Fysisk aktivitet

16.00  After Ski

19.00 Seminarie

20.00  Middag
 
 

PROGRAM

FREDAG 3 MARS
AFTER SUMMIT ONLINE

10.00-12.00 via Zoom
Uppföljning med Lessons Learned



Utöver våra samtal kring feedback kommer vi alltså arbeta med några riktiga case. Dessa case 
kommer från er deltagare. Vi kommer ha utrymme för flera riktiga case på plats i Bad Gastein.

Syftet är att du som deltagare ska kunna få och ge feedback; med inspel, sparring, utmaning 
och idéer från andra ledare och från helt andra sammanhang. 

Vi vet av erfarenhet att detta är ett suveränt sätt att få goda råd. Det är dessutom mycket 
givande att ge råd och feedback då vi kan använda detta i vår egen verksamhet.

Caset kan handla om en marknadsstrategi, produktlansering, rekrytering, ledningsgruppsar-
bete, svåra samtal etc. 

Vid vår pre-summit, via Zoom den 9 januari, kommer du att få möjlighet
att ”pitcha” ditt case för gruppen. Gruppen väljer sedan ut vilka case som skall hanteras på 
plats i Bad Gastein. Vi är också helt övertygade om att de som inte kan ges plats inom ramen 
för programmet ändå kommer leva vidare och vi vet att de kommer att kunna diskuteras 
ändå...

En sak till, när vi träffas så kan du lita på att vi lever efter the Chatham House Rules. 

CASE - ett sätt för dig att få riktigt kvalificerad hjälp

Det som våra deltagare uppskattar allra mest med The 
Summit är samtalen med varandra. Att kunna diskutera 
svåra frågor och utmaningar tillsammans. 

Det är inte så konstigt alls. 

Förutom att vi alltid lyckas få med oss riktigt sköna 
människor på våra samlingar, så samlas det också en 
väldigt gedigen erfarenhet och kompetens inom ledar-
skap, organisation och affärsutveckling på våra träffar. 

Det vill vi nu använda lite mer konkret. För vi vet att det 
är uppskattat. 

Nu har du din chans att få hjälp av och i gruppen med 
en av dina utmaningar. 

https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-house-rule


AVGIFT
Avgiften är 19.900 SEK exklusive moms. 

I avgiften ingår följande:

• Uppstart och förberedelser
• Seminarieprogram 3 dagar med föreläsningar och gruppövningar
• Transfer från Salzburgs flygplats
• Enkelrum på Salzburger Hof inklusive frukost och middag 
• 2-dagars liftkort
• Dokumentation och arbetsmaterial
• Aktiviteter 
• Uppföljning efter hemkomst

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.  Av den anledningen 
bokar ni själva flyg till Salzburg varifrån vi arrangerar transfer klockan 19.30 på onsdagen den 11 januari. 
Transfer till Salzburg ingår också vid hemresa den 14 januari klockan 15.00.

ANMÄLAN
Anmälan till seminariet sker direkt till Jacob eller Jonas på mail: 

jacob.bergstrom@syatt.net eller jonas.woxberg@syatt.net

KONTAKT
Telefon: +46-(0)761-801000 
info@syatt.net

Besöksadress: 
S.Y.A.T.T. See You At The Top AB, Östra Hamngatan 52, 411 09 Göteborg, Sverige 
Organisationsnummer: 559207-4271
www.syatt.net

LEDORD
JOY
Vi vill skapa glädje för oss själ-
va och för andra. Ingen blir 
lycklig av att endast tänka på 
sig själv. Endast de som också 
sprider glädje kommer upple-
va 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 själ-
va 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 värde-
ringar vi har. 

”Hjälp andra att lyckas  
så kommer du själv att lyckas”

Bokningsvillkor:
Anmälningsavgift på 6.900 kr exklusive moms faktureras i samband med anmälan. Slutbetalning på 
13.000 kr exklusive moms faktureras i november med betalning senast 2022-11-30. Vid avbokning senast 
2021-10-31 återbetalas 50% av anmälningsavgiften. Vid avbokning efter 2022-11-30 sker ingen återbe-
talning 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 be-
gränsat antal platser. 

mailto:jacob.bergstrom@syatt.net
mailto:jonas.woxberg%40syatt.net?subject=
mailto:info%40businesssummit.se?subject=Jag%20vill%20g%C3%A4rna%20vet%20lite%20mer
http://www.businesssummit.se


VILKA ARRANGERAR BUSINESS SUMMIT?

Jonas Woxberg 
 
Jonas är till vardags verk-
sam som rådgivare inom 
finansbranschen. Han har 
under 15 år arrangerat le-
darseminariet High Perfor-
mance på flera platser både 
i Schweiz och Österrike 
och leder ofta workshops 
kring ledarskap och per-
sonlig utveckling. Han är 
dessutom en uppskattad 
och ofta anlitad föreläsare 
kring motivation och inspi-
ration. Jonas brinner för att 
utvecklas och hjälpa andra 
att utvecklas.

JOY,
EXCELLENCE

& VALUE

The Summit arrangeras av S.Y.A.T.T. See You At the Top AB (SYATT). Företagets grundare Jonas Wox-
berg och Jacob Bergström ansvarar för Business Summit, som hade en succépremiär 2020. 

The Summit i sin nuvarande form är resultatet av mer än 20 års tidigare erfarenhet från att arrang-
era ledarseminarier i alpin miljö. Tillsammans har Jonas och Jacob över 30 års erfarenhet av att ar-
rangera meningsfulla konferenser och upplevelser på hög höjd. 

Jacob Bergström
 
Jacob är entreprenör, fö-
retagare och senior orga-
nisationskonsult inom HR 
och Management. Han har 
också en gedigen bakgrund 
som reseledare, platschef 
och affärsutvecklare inom 
rese- och utbildningsindu-
strin. Under de senaste 20 
åren har han arbetat profes-
sionellt med affärsoriente-
rad HR där han ofta anlitas 
när företagsledare behöver 
genomföra stora eller svåra 
förändringar i sin organisa-
tion.


