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Velkommen til programmet for Executive Forum 2018, hvor du 

kan glæde dig til fire fremragende og aktuelle Masterclasses.

Fire muligheder for dig til at hente inspiration og sparring fra

fire af verdens førende professorer, og netværke med andre 

skandinaviske ledere. Vi glæder os til at se dig.

Pakkepris:
Prisen for deltagelse i alle fire Masterclasses er 20.000 kr. ex. moms. 

Deltagelse i enkeltstående Masterclasses er 5.500 kr. ex. moms.

Program 2018

15. maj 2018
Strategisk marketing – hvordan arbejder du med det? . . . . . . . .4

30. august 2018
Hvad betyder nye teknologier for din fremtidige strategi? . . . .5

24. september 2018
Ledelse af strategi- og udviklingsprojekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

6. december 2018
Hvad kræver det for at få succes med en digital strategi? . . . . .7
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Strategisk marketing – hvordan  
arbejder du med det?

Paulo Albuquerque, Associate Professor of Marketing, INSEAD

Paulo Albuquerque er professor i marketing hos INSEAD. Han fokuserer på en række marketingdiscipliner, herunder 

hvordan virksomheder introducerer nye produkter, samt hvordan salget spredes ud på flere forskellige markeder. 

Et andet væsentligt fokusområde er forbrugeres søgninger og købsbeslutninger online. 

Marketingfunktionens rolle er under kraftig forandring. I denne Masterclass ser vi nærmere på, hvordan nye 

metoder ændrer den måde hvorpå virksomheder træffer beslutninger om nye produkter og markeder. Mere 

specifikt vil vi undersøge anvendelsen af big data og nye teknologier til styrkelse af virksomhedens markeds- og 

brandposition.

Vi gennemgår en række nye metoder baseret på virksomhedscases, og du vil få nye konkrete input til 

anvendelsen af data og nye teknologier i din virksomhed.

15. maj 2018, kl. 12.00 -18.00
Registrering og frokost: 11:00 – 12:00  |  Middag: 18:00 – 20:00  |  Sted: Bella Sky, København
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Howard H. Yu, Professor of Strategic Management and Innovation, IMD

Howard Yu er professor i strategisk ledelse og innovation på IMD. Howard er en ”rising star” i den akademiske verden. 

Innovation og disruption er nogle af hans fokusområder, med et særligt fokus på teknologisk innovation. Howard er 

opvokset i Hong Kong inden han tog sin doktorgrad på Harvard, og han har en særlig indsigt i hvordan udviklingen i 

Kina og andre asiatiske lande er sammenlignet med vesten. 

Du vil med denne Masterclass få ny inspiration til at arbejde med din virksomheds strategiske position i tider med 

hastig forandring. Hvad kan etablerede virksomheder lære af disruptive metoder, og hvordan kan de bevare 

førertrøjen i deres industri?

 

Hvad betyder nye teknologier  
for din fremtidige strategi?

30. august 2018, kl. 12.00 – 18.00
Registrering og frokost: 11:00 – 12:00  |  Middag: 18:00 – 20:00  |  Sted: Hotel Koldingfjord, Kolding
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Ledelse af strategi- og  
udviklingsprojekter

Mark Mortensen, Associate Professor of Organizational Behavior, INSEAD

Mark Mortensen er professor i organisation og ledelse hos INSEAD. Mark er en af eksperterne inden for organisatorisk 

samarbejde. Han har særligt fokus på nye organisationsformer i en digital og global tidsalder, og hvad de betyder for 

behovet for ledelse samt kvaliteten og resultaterne af samarbejdet. Han leder INSEADs område for organisation og 

ledelse, og er en markant kapacitet, som vi glæder os til at byde velkommen. 

Nye strategier og innovationsformer ændrer den måde teams fungerer på. Hvordan sikrer du, at nye former for

teams fungerer effektivt? Hvilke essentielle team-dynamikker er det relevant at have fokus på, og hvordan leder 

du distribuerede teams og sikrer, at de er motiverede og skaber de optimale resultater?

 

24. september 2018, kl. 12.00 -18.00
Registrering og frokost: 11:00 – 12:00  |  Middag: 18:00 – 20:00  |  Sted: Copenhagen Marriott Hotel
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Hvad kræver det at få succes 
med en digtital strategi?

Affiliate Professor of Marketing, Joerg Niessing, INSEAD

Joerg Niessing er professor i marketing hos INSEAD. Han er passioneret for at bygge bro imellem marketing,  branding 

og digitalisering. Joerg Niessing har tidligere besøgt Executive Forum, og hans indlæg vil denne gang bygge videre på 

de emner, han tog op sidst. Han er medansvarlig for programmet ”Leading Digital Marketing Strategy” på INSEAD. 

Nye teknologier og anvendelse af data på nye måder revolutionerer mange brancher. Hvordan anvender 

virksomheder disse nye metoder, og ikke mindst optimerer deres ressourcer og udvikler deres færdigheder,  

så de bliver i stand til at udvikle værdiskabende kunderelationer?

6. december 2018, kl. 12.00 -18.00
Registrering og frokost: 11:00 – 12:00  |  Middag: 18:00 – 20:00  |  Sted: Hotel Koldingfjord, Kolding
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Executive Forum er et eksklusivt netværk for topledere, ledere og bestyrelsesmedlemmer, 
der har gennemført Scandinavian Executive Institutes uddannelser. Det er ikke blot en 
værdifuld mulighed for at holde kontakten, men giver også unik adgang til den nyeste 
forskning og de mest aktuelle metoder og teorier direkte fra nogle af verdens førende 
business-professorer.

I 2018 samler vi igen en række førende undervisere og forskere, der alle med hver deres  
indgangsvinkel giver et bud på, hvordan de nye vilkår påvirker samfundet, erhvervslivet 
og din ledelsesopgave. Du får med andre ord relevant viden præsenteret i en sammen-
hæng, der giver mening for dit strategiske og ledelsesmæssige arbejde.

DYNAMISK VIDENDELING Executive Forum er tilrettelagt, så du tilegner dig viden på 
mere end én måde.  Du får adgang til fire Masterclasses og en bestyrelseskonference, og 
samtidig skaber vi rammerne for, at du kan  bidrage med egne erfaringer og udfordringer. 

Vi sikrer et dynamisk og intensivt læringsmiljø og fremskynder interaktion på tværs 
af brancher. Det resulterer i det stærke strategiske netværk, der er afgørende for  
den moderne leder. 

Har du spørgsmål til Executive Forum 2018, 
kontakt venligst Jonna Runge, M: +45 2485 7797

Bliv en del af et 
eksklusivt business-netværk
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