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PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM

GOD LEDELSE
STARTER MED DIG
SELV!

Acuity Worlds lederuddannelse Personal
Leadership Program - PLP™ I, er sammensat efter
mange års erfaring med ledelse kombineret med
et voksende commitment om at skabe
ekstraordinære resultater.
Målet med Personal Leadership Program – PLP™ I
er, at du får de færdigheder, der skal til, for at
skabe de resultater og præstationer, du ønsker.
Nøglen er, at du lærer at udføre stærk personlig
ledelse, så du kan lede både dig selv og andre
effektivt.
Gennem de seneste 15 år har vi haft mere end
tusinde personer gennem vores forløb, der ikke
bare har fået indfriet deres forventninger, men
reelt fået det, de ønskede sig.

Efter fuldført uddannelse og eksamen certificeres
du som PLP™ Practitioner og/eller NLP™
Practitioner efter internationale standarder.
Hvis du ønsker at fortsætte din uddannelse hos
Acuity World, kan du også blive certificeret som

Skab ekstraordinære
præstationer
hos dig selv og andre

PLP™/NLP™ Master Practitioner, PLP™
Performance Facilitator, PLP™ Business Coach,
PLP™ Transformation Facilitator og PLP™ Coach
og Mentor.
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OM UDDANNELSEN
Personal Leadership Program – PLP™ er bygget op omkring 4 moduler a 3 1/2 dage, en eller flere
Master Classes a 2 dage samt 5 træningsaftener.

Modul 1: Personlig Ledelse

Modul 3: Personlig Coaching

Sæt fokus på dine personlige styrker – og udnyt

Lær at bruge en coachende tilgang i din ledelse

dit fulde potentiale.

af dig selv og andre.

Lær, på et dybere plan, at motivere dig selv – og

Få coachingredskaber til at øge dine

andre.

medarbejderes performance.

Styrk din Personal Power og træf de rigtige

Øg din personlige kreativitet og få konkrete

beslutninger – enkelt og hurtigt.

værktøjer til at tænke i nye baner – og handle!

Få metoder til at sætte rene og klare mål – nå

Få metoder til at sætte dine medarbejdere op,

dem – og skab markante resultater!

så de ikke kun når det, de forventer, men dét du

Lær hvordan du undgår stress og skaber

og de ønsker.

balance hos dig selv og dine medarbejdere.
Find din egen autentiske lederstil – og skab
retning og gennemslagskraft i dit lederskab.

Modul 2: Personlig Kommunikation

Modul 4: Personlig Indflydelse & Salg

Styrk din evne som leder til at øve indflydelse

Lær hvordan du påvirker andres adfærd

på andre via din kommunikation.

gennem din egen personlige ledelse og

Lær at målrette din kommunikation til den

kommunikation.

enkelte og øg din gennemslagskraft.

Forøg din evne til at skabe gode relationer til

Få styrket din sanseskarphed – og få fuld

både kunder og medarbejdere.

adgang – også til den non-verbale

Lær hvordan du via din personlige indflydelse

kommunikation.

får andre til at købe ind på dine idéer og

Få indsigt i egen og andres tankestruktur – og få

produkter.

andre til at købe ind på dine budskaber.

Lær at afdække andres købsstrategier og

Lær hvordan du via din kommunikation

hvordan du kan aktivere disse.

motiverer andre.

Via intensiv træning tager vi dig med på
et forløb, der skaber varig udvikling i dit
lederskab.
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Målgruppe

Master Class

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder

Som et led i PLP™-uddannelsen inkluderes mindst

professionelt indenfor ledelse, salg eller marketing

én Master Class, som afholdes over en weekend.

og andre professionelle personer, som ofte

Her fordyber vi os i et af fagområderne og

befinder sig i en situation, hvor de gerne vil kunne

inviterer en af verdens bedste NLP™ træner Dr.

motivere både sig selv og andre til at opnå det

Joseph Riggio.

bedste i arbejdslivet, privat eller fritiden.

Uddannelsens opbygning
Personal Leadership Program – PLP™ I er bygget
op omkring 4 moduler a 3½ dage, en eller
flere Master Classes a 2 dage samt
5 træningsaftener. De 5 træningsaftener er
obligatoriske, hvis du vil modtage din certificering.
På den sidste dag på modul 4, skal du gennemføre
og bestå en skriflig evaluering og en praktisk
prøve, i det stof vi har gennemgået på
uddannelsen.

Undervisere
På lederuddannelsen undervises du af Direktør
og Cheftræner Henrik Wenøe, Business Coach og
Træner Berit Becker Nielsen og Business Coach
og Træner Liselotte Pedersen.

Certificeringer
Efter endt uddannelse bliver du certificeret med
nedenstående beviser, afhængig af hvilken PLPpakke du har købt:
PLP™ Practitioner certifikat fra International
Association of Personal Leadership – IAOPL™.
NLP™ Practitioner certifikat fra Society of NLP™
(Gold + Platinumpakke).

Netværk
Du lærer dine medkursister godt at kende på
kurset og du får muligheden for at opbygge
stærke faglige netværk bestående af ledere fra
både den offentlige og private sektor. Et fagligt
netværk er en vigtig del af din udvikling som
leder.

Træningsaftener
Jo mere du træner – jo bedre bliver du. Derfor
afholder vi træningsaftener ca. hver 14. dag, hvor
du også efter endt uddannelsesforløb kan
netværke og øve dig. Vil du certificeres, skal du
deltage på mindst fem af disse aftener under
forløbet.
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FLEKSIBEL
STRUKTUR – FLERE
MULIGHEDER
Vores Personal Leadership Program – PLP™ findes
i tre versioner – silver, gold og platinum, hvor du
har mulighed for at vælge den pakke, der passer
dig bedst.
PLP™ – Silver / DKK 39.950,- ekskl. moms
4 moduler a 3½ dage
1 Master Class a 2 dage
5 træningsaftener a 3 timer
Bogpakke: "Gør det du er bedst til" - bind 1+2, personlig
arbejdsbog, PLP™ pocketbook
PLP™ Practitioner certifikat fra International Association of
Personal Leadership™

PLP™ – Gold / DKK 45.950,- ekskl. moms
4 moduler a 3½ dag
Opstartssamtale med en coach + opfølgningssamtale efter
forløbet
1 Master Class a 2 dage
1 Acuity Day konference a 1 dag
5 træningsaftener a 3 timer
Bogpakke: "Gør det du er bedst til" - bind 1+2, personlig
arbejdsbog, PLP™ pocketbook
PLP™ Practitioner certifikat fra International Association of
Personal Leadership™
NLP™ Business Practitioner certifikat fra Society of NLP™

PLP™ – Platinum / DKK 65.950,- ekskl. moms
4 moduler a 3½ dag
Opstartssamtale med en coach + opfølgningssamtale efter
forløbet
3 opfølgningssamtaler under PLP™-forløbet
2 Master Classes a 2 dage
2 Acuity Days konference a 1 dag
5 træningsaftener a 3 timer

Styrk dine personlige
kompetencer
– og nå dine mål

Bogpakke: "Gør det du er bedst til" - bind 1+2, personlig
arbejdsbog, PLP™ pocketbook
PLP™ Practitioner certifikat fra International Association of
Personal Leadership™
NLP™ Business Practitioner certifikat fra Society of NLP™

OM ACUITY WORLD
Acuity World er en førende international udbyder
af træning, coaching og rådgivning af ledere,
sælgere og andre professionelle i både private
virksomheder og det offentlige. Vores mission er
at hjælpe organisationer til at opnå ultimative
resultater ved at udvikle de personlige
og sociale kompetencer blandt medarbejderne.
Det gør vi specielt gennem vores
lederudviklingsprogrammer, salgstræning,
outplacement og excecutive coaching. Vi er den
eneste virksomhed i Danmark, der er godkendt
til at certificere vores kunder både inden for PLP™
og NLP™ af hhv. International Association of
Personal Leadership™ og Society of NLP™.

KONTAKT OS
Læs mere om os på www.acuityworld.com
Ring på +45 4448 6969 eller skriv til
info@acuityworld.com for at høre mere om
dine muligheder.

Acuity World / Lederkurser & uddannelser
Havarthivej 6
2840 Holte
CVR: 29623880

