
Vårt nätverk för kvinnor som leder.

Du vet dina mål och rör dig i rätt riktning. Men du 
har också upplevt hindren. En del fullt synliga, an-
dra gömda. Och du är inte ensam. Runt omkring 
dig finns andra kvinnor som leder och upplever 
samma sak. 

Vi erbjuder dig att träffa dem. Regelbundet under 
utvecklande former. Med högt i tak för diskussio-
ner, erfarenhetsutbyte, skratt och tårar. Du växer. 
Lär dig mer om dig själv. Inser din egen förmåga. 
Och får kunskap att göra den synlig. 

Few Network är nära möten med fantastiska 
kvinnor som leder sig själva, sina medarbetare 
och sina organisationer framåt.

Vänder sig till dig som: 
• Leder medarbetare och verksamhet, eller   
 delar av verksamheten

• Är intresserad av framtida ledande befattningar

• Vill möta andra att dela erfarenheter och   
 utvecklas med

• Är intresserad av egen utveckling

• Vill mer i din ledarroll

• Vill tillhöra ett kraftfullt nätverk

Ett kraftfullt nätverk

I ditt årliga medlemskap ingår nära möten med 
andra fantastiska kvinnor som leder i olika bran-
scher. Under året arrangeras 4 sammankomster där 
du möter kvinnorna i ditt nätverk, en grupp med 
deltagare som du matchats med. Utöver de fysis-
ka träffarna får du tillgång till ett digitalt nätverk. I 
Few Network bygger du långsiktiga kontakter och 
utvecklas som person och ledare. 

Network



Trust.
www.trustpartner.se

Välkommen att kontakta oss 
för mer information

Nätverksåret består av 4 fysiska träffar

Personligt mästerskap
Vilka är dina drivkrafter?
Är du där du vill vara?
Vågar du utmana dig själv och andra?
 

Leda andra 

Utvecklar du ditt teams fulla potential?
Hur leder du ditt team mot laget före jaget?
Hur skapar du effektfullhet i ledarskapet?

Leda förändring
Vilka krafter verkar för en förändring?
Hur skapar du en hög förändringskraft?
Hur leder du för att säkerställa  
förändringen?

Leda med diciplin och aktivitet
Hur leder du med diciplin och  
genomslagskraft?
Hur skapar du resultat genom andra?
Hur skapar du hållbarhet här, nu och 
i framtiden?

Innehåll
I det årliga medlemskapet ingår 4 fysiska träffar 
och ett digitalt nätverk. Konceptet är utvecklat av 
Trust som har 30 års erfarenhet av att arbeta med 
ledarutveckling. Det drivs av nätverksansvariga, 
föreläsare och seniora konsulter. 

Deltagare
Kvinnor som vill utvecklas, utmanas och  
stärka sin roll som ledare. Few drivs i både  
Stockholm och Malmö.

Föreläsare
Nätverkets träffar leds och koordineras av Trust 
med egna konsulter och andra välkända konsult-
bolag.

Nätverkande 
Hur bra du än blir på en sak så finns det alltid 
någon som är bättre. Eller som ser saken ur ett 
annat perspektiv. I Few Network får du möjlighet 
att vidareutveckla och förädla ditt ledarskap. Du 
utbyter erfarenheter, får nya perspektiv, ny inspira-
tion och energi.

Var? 
Träffarna genomförs i Stockholms respektive  
Malmös närområden i en genuin miljö som  
befrämjar lärandet.

Investering 
Nätverket omfattas av 4 fysiska träffar samt tillgång 
till ett digitalt nätverk. Investeringen per deltagare 
är 5 500 SEK per år exkl. moms.


