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11 NOVEMBER 2019 | QUALITY FRIENDS HOTEL SOLNA, STOCKHOLM

KOM OCH DELTA I STORA COACHDAGEN!
STORA COACHDAGEN – Trendspaning och inspiration för
coacher, chefer, ledare och andra intresserade av utveckling.
En heldag med föreläsare i framkant om utveckling, framtida
trender och möjligheterna som kommer med det. Detta är en
dag du inte vill missa! Boka din plats på storacoachdagen.se

PRIS
Medlem ICF SWE 2019/2020
Ej medlem			
Branschförbundsgrupp Företagarna

695 kr
1295 kr
995 kr

FÖRELÄSARE
Helena Blackbright – När vi designar AI formar vi vilka vi kommer att bli
Helena Blackbright är doktorand i Innovationsledning, projektledare på Automation Region och
medgrundare till AddAI som i våras nominerades till Sophiastipendiet. Utifrån sitt perspektiv på
digitalisering och AI säger hon, – Jag tror att vi kanske står inför mänsklighetens största utmaning,
jämte klimatet.
Elin Öberg Mårtenzon – Tengai, världens första fördomsfria intervjurobot
Elin Öberg Mårtenzon är visionären och rekryteringspionjären som drivs av att utveckla spännande
lösningar för rekryterings- och HR-branschen. Hon har lång erfarenhet av rekrytering och är idag
Chief Innovation Officer på TNG Group, som fokuserar på fördomsfri rekrytering och bemanning.
Christer Olsson – Starkare tillsammans – som grupp och organisation
Christer Olsson har arbetat som föreläsare i över 20 år och varvar det med författarskap och
coachning av ledare och ledningsgrupper på några av Nordens största företag. Idag är han en av
Nordens mest anlitade föreläsare och är känd för sin unika förmåga att förstå det vardagliga samspelet mellan människor.
Peter Hård – Maxa ledningsgruppen med 25 %
Peter har de senaste åren arbetat som Director och Leadership Solutions Faculty vid Center for
Creative Leadership i Bryssel. Han är en mycket erfaren executive teamcoach och ledarutvecklare
och har, de senaste 12 åren, arbetat med över 125 ledningsgrupper i 25 länder i Europa, Kina och
Mellanöstern.
Morgan Beiley – Engineering Meets Leadership
Morgan Michael Bailey, PhD, MPH is a leadership and business coach from San Francisco, USA.
Throughout his career he has mixed business and passion across the globe to improve organizations, lives, and the world we live in. He uses his unique background to address challenges from a
systems thinking perspective whithout losing sight of the individual.
Trine Grönlund, moderator
Trine medverkar i STORA COACHDAGEN 2019 som moderator. Trine är en passionerad och driven
världsmedborgare och ”slow-aktivist”. Idag är hon vd för det egna bolaget Innergi-Labbet som
arbetar med mental hållbarhet i högpresterande verksamheter. Hon är en eftertraktad och uppskattad föreläsare, moderator och företagskonsult på bägge sidor om Öresund.
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DU KAN OCKSÅ VARA PARTNER!
Om du vill vara en mer aktiv del av dagen finns det möjlighet för dig att engagera dig/ditt företag som samarbetspartner på flera olika nivåer. Som partner eller utställare får ditt företag eller organisation…
• direktkontakt med en köpstark och beslutsfattande
målgrupp som påverkar investeringar.
• träffa utvecklingsorienterade ledare och chefer som
ser nyttan med att investera i utveckling för framtiden.
• skapa förtroende genom att synas i rätt sammanhang
och koncept med hög trovärdighet.

• kommunicera ert budskap före, under och efter Stora
Coachdagen via våra olika kanaler.
• stärka och vårda ert varumärke, befästa en marknadsposition som en aktör att lita på och träffa nya värdefulla kontakter samt befintliga och potentiella kunder.

VÅRA PARTNERPAKET

2019

HUVUDSPONSOR / 50.000 kr

Huvudsponsor

Ett självklart val när stark exponering och tydlig närvaro
både före, under och efter Stora Coachdagen är viktigt.
• Partnerloggan ”Stolt Huvudsponsor till Stora Coachdagen 2019” att använda i egna digitala och tryckta
kanaler
• Banner på ICF Sveriges webbplats, 6 månader
• Länk till egna webbplatsen i ICF Sveriges marknadsföring av Stora Coachdagen på Facebook och LinkedIn
• 12 inlägg av egenproducerat material fördelade
på ICF Charter Chapter Swedens Facebook, medlemsgrupp på Facebook, LinkedIn samt Storacoachdagens
Instagram
• Exponering av rollups eller beachflaggor i anslutning
till konferensen

2019

•
•
•
•
•
•
•

Check-in-gåva
Möjlighet att skänka gåva till utlottning på minglet
Logga på deltagarnas namnbrickor
Logga i programbladet
Marknadsföringsmaterial i deltagarnas välkomstmaterial
Utställarplats
Möjlighet att marknadsföra specialerbjudande som
utställare eller i programbladet.
• 5 biljetter till Stora Coachdagen
• 10 VIP-platser i föreläsningssalen

2019

Bronspartner

Silverpartner

BRONS / 1.500 kr (ICF Medlem 650 kr)

SILVER / 5.000 kr (ICF Medlem 4.000 kr)

• Partnerloggan ”Stolt Bronspartner till Stora Coachdagen 2019” att använda i egna digitala och tryckta
kanaler

• Partnerloggan ”Stolt Silverpartner till Stora Coachdagen 2019” att använda i egna digitala och tryckta
kanaler
• 3 inlägg av egenproducerat material i ICF Charter
Chapter Swedens Facebook, LinkedIn eller på Stora
Coachdagens Instagram
• Företagsnamnet på programbladet

• Företagsnamnet på programbladet
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2019

Guldpartner

2019

Utställare

GULD / 10.000 kr (ICF Medlem 8.000 kr)

UTSTÄLLARE 10.000 kr (ICF Medlem 5.000 kr)

• Partnerloggan ”Stolt Silverpartner till Stora Coachdagen 2019” att använda i egna digitala och tryckta
kanaler
• Banner på ICF Sveriges webbplats
• 6 inlägg av egenproducerat material fördelade i ICF
Charter Chapter Swedens Facebook, LinkedIn samt på
Stora Coachdagens Instagram
• Plats för 2 rollups samt produkt- eller informationsblad i entré/mingelyta.
• Möjlighet att skänka gåva till utlottning på minglet
• Företagsloggan på programbladet

• Tillgång till ståbord
• Plats för max 2 rollups och marknadsföringsmaterial
• Möjlighet att skänka gåva till utlottning vid
AW/avslutningsmingel
• Konferensdeltagande med lunch för 1 person

• 1 biljett till Stora Coachdagen

(Priser ex moms)

Köp ditt partnerpaket på storacoachdagen.se

OM OSS
International Coach Federation (ICF) är världens största
branschorganisation för professionella coacher, med
ca 36.000 medlemmar i 145 länder världen över.
ICF arbetar för att främja coachyrket och dess utveckling,
genom att förutom att tillhandahålla kvalitetssäkrade
utbildningar och certifieringar även bygga ett världsomspännande nätverk av professionellt utbildade och kvalitetssäkrade coacher.

ICF Charter Chapter Sweden (ICF Sverige), som är en
underorganisation till ICF Global, har idag ca 350 medlemmar och är det nationella coachbranschförbundet
inom Sveriges största företagsorganisation, Företagarna.
Undrar du över något: info@storacoachdagen.se
Vi ses på Stora Coachdagen - Känn dig varmt välkommen!
Eventteamet, ICF CHARTER CHAPTER SWEDEN

