
Saloner: People & Planet 

Vær med hvor fremtiden skabes for ledere.

Lokalt med globalt udsyn, fremtidsblik 

og særlige muligheder 

• Hvad hvis fremtidens nye forretningsmuligheder 
 er helt ukendte?

• Ser du fremtiden?

• Hvad nu hvis fremtidens visioner skaber nutidens  
 handlinger?

• Hvornår taler du fortroligt om vigtige emner?

• Fornyer du din forretning, jeres kultur og dit 
 lederskab jævnligt?

• Skaber I fremtiden, eller overhaler lovgivningen 
 indenom?

• Hvad nu hvis, der er et sted, hvor du bliver 
 inspireret, involveret og inviteret til handling?

Get inspired
Learn

Belong
Give back



Salonen 

GET INSPIRED 

Foredrag om et People & Planet tema

LEARN

Interaktiv øvelse om dagens tema

BELONG

Fortrolige samtaler i små grupper 
om vigtige emner

GIVE BACK

Hvad tager jeg med? Hvad giver jeg videre?

2 timer: Forvent det uventede

Faciliteres af Mette Holm,

COLO Consulting, Search and Selection



Saloner 2021 
10 programmer á 2 timer, kl. 14.30 - 16.30

01
Torsdag 7. januar 
Nytårskur, P&P intro 
+ din retning for 2021

02
Torsdag 11. februar
Bæredygtig ledelse

03
Torsdag 11. marts
Diversitet - et mindset

04
Torsdag 8. april
Biodiversitet
– hvad rager det mig?

05
Torsdag 6. maj
Inspiration udefra

06
Torsdag 10. juni
P&P i din organisation

07
Torsdag 26. august
Økonomi i P&P

08
Torsdag 23. sept.
Forvent det uventede

09
Torsdag 28. oktober
P&P i det virkelige liv

10
Torsdag 25. nov.
Vi kigger ind i 2022



Get inspired · Learn · Belong · Give back

Inspirationsmøde

• Torsdag 3. december 2020 kl. 16-17 eller
• Tirsdag  8. december 2020 kl. 16-17

Du får information, interaktivitet, et snigkig 
og muligheden for at være med i Saloner på 
det første hold.

Tilmelding: mh@colo.dk, tel. 21 74 21 77

Op til 9 personer kan deltage fysisk i INCUBA, 
Navitas - resten kan deltage på Teams.

Salonabonnement 2021

• 10 møder på et år
• Du møder andre erhvervsledere
• Én plads kan deles af tre 
• Anderledes og fremsynet
• Nytårskur (er et af møderne)
• Nyhedsbreve

En frivillig overraskelse efter hvert møde.

Kr. 29.750,- (ekskl. moms)
for en plads for op til 3 fra samme ledelse.

Interesseret? mh@colo.dk, tel. 21 74 21 77


