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IDA Lederforum  
– fordi du vil mere
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Følg os 
og deltag på 

Facebook

Velkommen

IDA Lederforum
IDA Lederforum er netværket for dig, der arbejder med teknologi og ledelse. 
Uanset om du er ny leder, erfaren, mellem- eller topleder. 

Du kommer til at møde andre ledere på tværs af brancher og industrier og få 
sparring og et nyt blik på dine udfordringer. 

IDA Lederforum tilbyder også faglige arrangementer, der både vil udfordre din 
tankegang og give dig inspiration til at løse konkrete problemer i din ledelses-
rolle. 

Og med partnerskaber med bl.a. erhversforaer, Thinkers 50 og Harvard Busi-
ness Review, vil der altid være faglige input i topklasse. 

Du og din virksomhed kan blive medlem af IDA Lederforum. Medlemskab er 
gratis for medlemmer af IDA. 

  Boost dit netværk – bliv en del af vores. 
  Meld dig ind på ida.dk/idalederforum
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Vi tilbyder

Arrangementer
Arrangementer i form af kurser, foredrag, workshops, seminar-
er, konferencer og virksomhedsbesøg, der tilgodeser behov for 
inspiration, netværk, viden og erfaringsudveksling.

Netværk
Ved at deltage i arrangementerne får du udbygget dit netværk, 
mulighed for at møde kollegaer fra andre virksomheder og ny 
inspiration.

Viden
Bliv opdateret på de nyeste ledelsesteorier og få håndgribelige 
metoder til at implementere dem i din virksomhed. Det er vi-
den, der både udvikler dig og din virksomhed - og du vil møde 
både danske og internationale speakers i topklasse.

Erfaringsudveksling og innovation
Ved alle arrangementer er der mulighed for erfaringsudvek-
sling med kollegaer fra andre virksomheder. Kollegaer som har 
andre erfaringer, og som du kan have nytte af at udveksle dine 
erfaringer med.
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Eksempler på arrangementer
• Bliv klogere på fremtidens lederrolle
•	 Crowdfunding	–	få	din	idé	finansieret
• Storytelling for ledere
• Kritik og feedback som udviklingsværktøj
• Fremtidens fastholdelse og rekruttering af de digitale  
 indfødte generationer

  Se alle arrangementer på ida.dk/idalederforum
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o
Bliv medlem

IDA Lederforum er for...
Alle niveauer af ledere, der arbejder i spændingsfeltet mellem teknologi og 
ledelse. 

Som medlem får du
• Tilbud om arrangementer
•  Netværk, viden, erfaringsudveksling og innovation
• Nyhedsbrev

  Meld dig ind på ida.dk/idalederforum

Årskontingent
IDA-medlem  Gratis
Gæstemedlem (ikke IDA-medlem) 500 kr.
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o
Se mere 

på
ida.dk/idalederforum7
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