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Impact Leader Programmet er et avanceret lederudvik-
lingsprogram, designet til at hjælpe dig med at skabe en 
 pulserende personlig resonans, der vil drive dig til nye 
højder af ledelsesmæssig impact og redefinere, hvad du kan 
opnå. 

Dette specialprogram er designet til at udforske, etablere 
og udfolde, hvad der er det dybere formål bag dit leder-
skab – hele „Why“-spørgsmålet. Din drivkraft og det indre 
kompas, som leder dig i alle aspekter af dit lederskab og din 
beslutningstagning. Du vil finde ind til, hvordan du, med 
unik ledelsesstil og en inspirerende kommunikation, kan 
skabe resultater på en ægte og effektfuld måde.

Formålsdrevet lederskab
Uanset, om du er virksomhedsleder, politiker, udøvende 
kunstner, topkonsulent, lærer eller foredragsholder, vil du 
ofte blive bedømt ud fra din oprigtighed, dit nærvær og din 
indre drivkraft.

En leder, der arbejder på grundlag af fuld bevidsthed om 
sine personlige energier, hensigter og mål, kan handle med 
ekstraordinær klarhed og målrettethed, opbygge autentisk 
kommunikation og skabe tillid. Lederen bliver et fyrtårn og 
en stærk magnet, der tiltrækker andre mennesker og deres 
ønske om at bidrage fuldt og helt.

Om programmet
Impact Leader Programmet er et lederudviklingsprogram, 
der hjælper dig med at opdage, styrke og genopfriske for-
målet og hensigterne bag dit lederskab.
Det er et højintensivt program over 2 kursusforløb, hvor 
Roxana Kia guider dig gennem en personlig rejse, der for-
binder dig med de grundlæggende hensigter og ambitioner 
bag alle dine ledelsesmæssige beslutninger og handlinger.

Roxana støtter dig på denne rejse, hvor du får åbenbaret og 
revitaliserer dit „Why“-formål, så dit lederskab bliver mere 
direkte, personligt og troværdigt.

Du vil gennem din deltagelse i Impact Leader Programmet 
vække din unikke personlige stemme til live og markant øge 
autenticiteten i din lederkommunikation. Det styrker din 
evne til at inspirere, engagere og motivere både dine med-
arbejdere og kolleger, samarbejdspartnere og et hvilket som 
helst publikum, som du kommer i kontakt med i dit virke.

De to kurser vil hjælpe dig med at balancere dit lederskabs-
formål, og det du gør i praksis, på et meget højt niveau. Dit 
lederskab og din kommunikation vil blive solidt forankret i 
en klar vision og et tydeligt beslutningsperspektiv – og du 
vil skabe synlige resultater med din integritet i behold.

Balancere din energi
Vi skal balancere vores egen energi som ledere og lede os 
selv med omhu i en tidsalder af relationer, forandringer, 
usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed. 

Hvordan kan vi fungere som ledere og inspirationskilder for 
andre – lede og vise vejen, hvis vi ikke selv har svarene eller 
løsningerne? Hvordan navigerer vi gennem en verden af 
tåget kompleksitet samtidig med, at vi opretholder klarhed 
og integritet?

Det er det Impact Leader Program handler om. Find din 
nøgle til at lede andre mennesker ved at kende dit dybere 
formål og fremstå som en modig, autentisk og magnetisk 
leder, som folk lytter opmærksomt til – og gerne vil følge.

Inspirér, engagér og transformér  
igennem dit lederskab

Impact Leader Programmet



Få fat i din naturlige drivkraft til  
at gøre det rigtige i dit lederskab

Hvem er det for?
Det beslutningsmæssige landskab for moderne organisa-
tioner forandrer sig. Enheder bliver ofte mindre og mere 
selvstyrende – og alle har brug for klare mål og idéer, som 
de kan arbejde hen imod og blive inspireret af.

De to kurser i Impact Leader Programmet er designet til en 
verden, hvor der er stor efterspørgsel efter klar og synlig 
ledelse.

Kurserne er for dig, der betragter dig selv som innovator 
eller ambitiøs leder med en iværksætterisk tankegang. Det 
er for dig, der gerne vil inspirerende og guide. Og det er for 
forandringsmagere og beslutningstagere. Det er for dig, der 
er villig til at tage ansvar for at forvalte og forbedre din egen 
situation – og den for dine omgivelser.

»Why«-spørgsmålet
At have en klar følelse af eget formål er en afgørende 
 katalysator for din evne, som leder, til at række ud mod 
fremtiden. Det fungerer som en indre drivkraft eller et 
kompas, hvor dit valg af strategier og prioriteringer bliver 
tydeligere. Det hjælper dig med at navigere din organisation 
eller lede dit team sikkert gennem stadige forandringer.

Dette program er designet til at understøtte dig i at 
redefinere din lederskabsrolle ud fra denne drivkraft. Så 
du flytter din selvforståelse fra det traditionelle, „hvad“ du 
laver – hen mod, at du definerer din lederrolle og din kom-
munikation ud fra, „hvorfor“ du gør det, du gør.
Dette giver dig langt større klarhed, tydelighed og retning i 
forhold til, „hvordan“ du handler, kommunikerer og leder.

Tiderne skifter
Dagene med fornem isolation i et storslået hjørnekontor er 
passé. Ledelse udelukkende gennem regneark, autoritet og 
majestætisk ophøjethed er en saga. 
Dage med rene økonomiske incitamenter er også borte. 
Kolleger og underordnede – ja, selv dine kunder søger 
meget mere: mening, indflydelse, inspiration.

Vær menneskelig
Derfor er det uden tvivl afgørende, at vi som ledere kan 
omfavne det menneskelige aspekt – sjælen – i at være leder. 
Ikke kun for at fastholde vore medarbejdere, men også for 
bevidst at bidrage til en inspirerende arbejdsplads. 
Vi skal være inspirerende.
Vi skal bringe mening til arbejdet ved at kende og vise vejen 
til et dybere formål. 
Vi skal transcendere vores jobbeskrivelse og bidrage til en 
større agenda og skabe tillidsfulde relationer.

Du kan tilmelde dig Impact Leader Programmet  
som et helt program eller som to separate kurser: 

Impact Leader 1 er et samlet tre-dages kursus
Dette kursus fokuserer på at øge din klarhed og auten-
tiske impact som leder gennem at udforske, formulere 
og udtrykke dit dybere formål.

Impact Leader 2 består af seks separate en-dags 
moduler. Dette intensive 6-moduls transformations-
forløb i autentisk lederskab er designet til at hjælpe 
dig med at udforske, udfolde og revitalisere dit dybere 
formål, dit „Why“, og dine hensigter bag det, du vil opnå 
i dit lederskab. Du vil finde en klarhed i, hvordan du 
kan integrere dit „Why“ i dit lederskab på en naturlig og 
ubesværet måde. 

http://roxanakia.com/impact-leader-1-dk
http://roxanakia.com/impact-leader-2-dk


Impact Leader 1

Et tre-dages kursus i opdagelse af  
 high-impact, formålsdrevet lederskab

Dette er et intensivt 3-dages  kursus, 
hvor Roxana Kia guider dig til at ud-
forske dit dybere lederskabsformål 
– dit personlige „Why“. Dette formål, 
giver dig den mest grundlæggende 
mening, nærvær og retning i alt, hvad 
du gør – på det personlige, familie-
mæssige og faglige plan.

Når du opererer på et så stærkt 
grundlag, vil du være i stand til at 
handle med exceptionel klarhed, 
overbevisning og troværdighed.  

Du vil kunne inspirere kolleger, med-
arbejdere og overordnede, opbygge 
autentisk kommunikation og etablere 
langsigtede tillidsforhold til dine 
relationer.

Dine evner som leder og kraften i dit 
personlige nærvær, din autenticitet 
og kommunikation bliver et fyrtårn, 
en inspirationskilde og en motivation 
for andre mennesker – så de får lyst 
til at involvere sig i projekter ud fra en 
klar og ægte følelse af formål.

Du kan transformere dig fra at være 
personaleadministrator til at blive 
en ledestjerne med troværdighed, 
tydelighed og motiverende kraft.

Kursusforløbet hjælper dig til at 
identificere og forstå dit indre per-
sonlige kompas, som du kan bruge til 
at navigere gennem en stadig tykkere 
tåge af kompleksitet og at styre dine 
ledelsesbeslutninger og dine hand-
linger i dit liv som helhed.

Hvad du får ud af kurset
• Du har et klart defineret indre formål –  dit „Why“ – 

bag dit lederskab, og du vil kunne bruge dette som 
en kvalitativ resonansbund og et retningssikkert 
kompas i alt, hvad du gør

• Du vil opleve en dybere følelse af mening i forhold til 
dig selv, såvel som dit lederskab. Denne bevidsthed 
vil gøre det nemmere at kommunikere dine 
ledelsesidéer og -intentioner

• Du vil blive dristigere og føle dig mere sikker –  
og opleve mindre tvivl, usikkerhed og vaklen –  
fordi du nu ved, hvorfor du gør, det du gør

Hvad din organisation får
• Et stærkt, overbevisende udgangspunkt for en 

klarere og mere inkluderende ledelsesstil og en 
overordnet strategi om autenticitet og impact

• Et stærkt grundlag for motivation og inspiration  
som led en i målrettet organisationsudvikling

• Kollegaer, medarbejdere og forretnings forbindelser 
vil opleve en større tydelighed i din ledelses- og 
kommunikationstilgang 



Formuler dit personlige »Why«
Du formulerer en krystalklar og helt konkret erklæring om, 
hvad der er den drivende kraft i dit personlige lederskab 
og dine handlinger – dit „Why“. Dette giver dig et stærkt 
grundlag for at øge din ledelsesmæssige impact her og nu.

Udtryk dit formål
Du udforsker, hvordan du på den mest effektive, over - 
be visende og oprigtige måde kan kommunikere dette 
 personlige formål gennem en personlig historie, der har  
til formål at bevæge, inspirere og flytte dine tilhørere.

Forbind dig med dit dybere formål
Du begynder med at forbinde dig til en dybere følelse af 
 lederskabsformål gennem coaching, refleksioner og øvel-
ser – alle designet til, at du kan være sikker på, at det, du 
opdager og identificer, er personligt, ægte og oprigtigt.

Dag 1 Dag 2

Dag 3

Opdag og styrk af dit personlige »Why«  
– vejen til high-impact lederskab



Impact Leader 2

Et kursus i 6 moduler i formning af  
et high-impact, formålsdrevet lederskab

Dette intensive 6-moduls transformationskursus i auten-
tisk lederskab er designet til at hjælpe dig med at udforske, 
udfolde og revitalisere dit dybere formål, dit „Why“, og dine 
hensigter bag det, du vil opnå i dit lederskab. Du vil finde en 
klarhed i, hvordan du kan integrere dit „Why“ i dit lederskab 
på en naturlig og ubesværet måde. 

Det handler om, at du udforsker og finder dit dybtfølte 
„hvorfor“, så du fremstår autentisk og mere som dig.  
Og det handler om, at du derpå udformer dit helt person-
lige „hvordan“, så du kan udleve dit „hvorfor“. Det er dette, 
der opbygger din helt unikke ledelsesstil.

 I et mere nørdet sprog, kan man sige, at det handler om at 
„leve dit eget brand“ og være opmærksom på den karakteri-
stiske, unikke tone, du spiller med i verdensorkesteret.
De omhyggeligt tilrettelagte, indbyrdes forbundne  moduler 
opmuntrer og giver dig mulighed for at bruge dit eget liv 
som en integreret del af din egen stærke fortælling. Du 
bliver guidet til den indre styrke, der sikrer, at du ikke bliver 
fanget på en dårlig dag eller føler dig begrænset af uven-
tede „vild-skud“ fra din omgivelser – uanset hvilken form de 
måtte tage.

Hvad du får ud af kurset
• En præcis, praktisk skabelon for, hvordan du kan 

udleve dit personlige „Why“ som en autentisk leder 
med stor impact 

• Elimineret blinde vinkler, der holder dig tilbage  
og forhindrer dig i at gøre en forskel

• Defineret en klar, brugbar vision for dit lederskab, 
med en resultatorienteret vej til at opnå det

• Din egen personlige fortælling, der bærer en 
markant vigtig episode , og som gør dit „Why“  
til en drivkraft i dig og for dig

Hvad din organisation får
• En stærk og inspirerende leder, der kan vurdere 

og prioritere det, der er virkelig vigtigt, selv i en 
situation med kaos og forvirring 

• En leder, der er karakteriseret ved sin integritet, 
empati og klarhed, og som viser vejen frem

• En troværdig, autentisk rollemodel, der inspirerer 
andre til at følge sit eksempel

• En leder, der understøtter en organisations vision 
og værdier gennem en klar og synlig personlig 
myndighed



Forstå mulighederne
Udforsk arketypiske kræfter i leder-
skabet og forstå, hvad du kan opnå 
via holistisk formålsdrevet ledelse. 
Undersøg de fine mekanismer, der 
er i spil. Der er arketypiske kræfter 
 iboende i alle mennesker – negative 
og positive, maskuline og feminine. 
Dem kan du udnytte til at blive en 
selvbevidst, effektiv leder – selv 
under pres.

Nye mål og 
 målsætninger
Opstil nye mål og målsætninger på 
baggrund af dit lederskabsformål, og 
tilpas dem til dine daglige opgaver og 
aktiviteter.

Din signaturhistorie
Udform og destillér dit personlige 
lederskabsformål i en overbevis ende 
„signaturhistorie“ – en fortælling, 
der inspirerer og motiverer med-
arbejdere, kolleger og andre mål-
grupper, til at følge dig i det, der er 
vigtigt.

Personlig fortælling
Opbyg en overbevisende struktur 
og et skarpt indhold til din person-
lige „Why“-fortælling. Fyr op under 
din passion, så du øger din positive 
 impact på dine omgivelser.

Lederskab, ud fra  
dit  dybere formål
Opdag din unikke måde at lede på 
via din personlige „Why“-fortælling. 
Hvordan lever du den? Hvad vil du 
faktisk gøre og ikke gøre, når du 
styres af dit dybere formål? Dette 
hjælper dig med at opbygge din 
 unikke ledelsesstil.

Transformér blinde 
vinkler
Udforsk, transformér og udryd dine 
blinde vinkler såvel som enhver tvivl 
eller indre modstand, som du måtte 
føle i forhold til autentisk kommuni-
kation og lederskab. For eksempel 
er evnen til virkelig at lytte en stærkt 
undervurderet færdighed hos enhver 
leder, der ønsker at skabe resultater 
igennem andre. På kurset undersøger 
og øver vi forskellige niveauer at lytte 
på.

M1

M4

M2

M5

M3

M6

Udforsk og implementér dit personlige »Why«, 
der støtter din ledelses-impact



At arbejde med ledelsesmæssige ambitioner, evner og 
svagheder er følsomt, og nogle af de mest grundlæggende, 
stærke menneskelige følelser er involveret.

Men det er ikke noget, som du skal bekymre dig om her. 
Dette er ikke et kanindræber- eller hjernevrider-kursus, og 
der er absolut ingen negativitet eller kritik.

Ingen fancy teorier her, bare dig „i rampelyset“, hvor du 
 bliver opmuntret, inspireret, får energi og bliver skubbet – 
alt i Roxanas sikre, erfarne hænder.

Impact Leader kurserne fokuserer på dig som et unikt 
 individ med personlige ressourcer og lederpotentiale, som 
kan aktiveres og tilføres energi. Roxana Kia anvender en 
positiv, anerkendende, støttende tilgang hele vejen igen-
nem. Hun arbejder kun med dine styrker og forstærker de 
bedste sider af dine evner.

Der er ikke mere end 12-16 deltagere på hvert Impact 
Leader kursus, og vi gør alt for at sikre et sikkert og trygt 
miljø, der opmuntrer og hjælper dig med at betræde nye 
veje mod personlig autenticitet og dynamisk high-impact 
lederskab.

Stemningen og tonen er let og uformel, uden kritik, for 
derved at styre uden om den naturlige usikkerhed og det 
værste forventningspres.

Sikkerhed og forsikring



Sind & krop, hjerte & sjæl
Kropslige, praktiske og jordnære øvelser, der involverer, 
sind, krop, hjerte og sjæl er fremtrædende gennem Impact 
Leader Programmet. Vi udforsker i dybden gennem øvelser, 
refleksioner, praktisk afprøvning osv.

Du deltager aktivt og afprøver din personlige kommuni-
kation og konkrete ledelsesfunktioner „på scenen“ med 
fokuseret støtte og opmuntring fra Roxana Kia, sammen 
med feedback fra de øvrige kursusdeltagere.

Og du vil aktivt teste, hvad det betyder at være en „Impact 
Leader“ i dit daglige liv.



»Vi er meget glade for vores forløb med Roxana. Det gav 
et nyt og anderledes input i forhold til andre forløb, vi har 
 været igennem. Roxana har en individuel tilgang, der giver 

alle nogle personlige værktøjer.

Den enkeltes værktøjer er meget konkrete, og de er blevet 
brugt flittigt, hvilket har betydet, at alle har udviklet sig.

Vi har oplevet nye sider af os selv og hinanden, og vores 
 fællesskab er blevet styrket. Og sjældent har vi grinet så 

meget i en seriøs og lærerig sammenhæng.«

Paul Brüniche-Olsen 
Adm.direktør, Lærernes Pension A/S

»Roxana forstår at skabe og fastholde et fokus og en 
 nærhed i et afslappet rum, så man glemmer alt om tid og 

sted. Du mærker hele tiden, hvordan du udvikler dig, mens 
du opdager nye stærke sider ved dig selv. Samtidig ser du, 

hvordan dine medkursister med fuld energi blomstrer foran 
dine øjne – og du suger til dig af nye værktøjer, som gør at 

du får lyst til at kaste dig ud i udfordringer, som du tidligere 
ville have været forbeholden overfor. Kanon kursus!«

Lars Højlund Christensen  
Direktør, Novozymes A/S



Om Roxana Kia 

Roxana Kia er transformation. Hun er en af Skandinaviens 
førende eksperter i at fremelske evnen hos den enkel-

te til at opnå ekstraordinær impact. Roxana er kendt for 
at udvikle, pleje og orkestrere exceptionelle ledelses- og 

kommunikationsevner hos hver enkelt leder og i hele 
 ledelsesteams. Det sker med afsæt i hendes baggrund 

som professionel skuespiller og 20 års international 
 erfaring med at træne og transformere high-performers.



Programoversigt

Det fulde Impact Leader Program består af to kurser

Impact Leader 1 – strækker sig over 3 dage
DKK 21.700 ekskl. moms

Klik her for at se de næste da toer for IL 1 

Impact Leader 2 – strækker sig over 6 moduler af hver én dag
DKK 29.700 ekskl. moms

Klik her for at se de næste datoer for IL 2

Fuldt program
Købt enkeltvist koster de to kurser  

sammenlagt DKK 51.400 ekskl. moms
Købt som et fuldt program koster de to kurser  

DKK 46.400 ekskl. moms – en besparelse på DKK 5.000

Kontakt
Roxanas PA, Charlotte la Cour,  

står klar til at svare på alle spørgsmål og hjælpe dig med booking. 

Du kan kontakte hende  
via e-mail info@roxanakia.dk  
eller ring +45 23 24 20 30.

Læs mere på 
roxanakia.com

http://roxanakia.com/impact-leader-1-dk
http://roxanakia.com/da/events/leadership-clarity-level-1/
http://roxanakia.com/impact-leader-2-dk
http://roxanakia.com/da/events/impact-leader-2/
mailto:info@roxanakia.dk
http://roxanakia.com

