
IN-HOUSE OR VITUAL LIVE ONLINE

LEADERSHIP DEVELOPMENT THAT MATTERS

"Leadership Is a Conversation" เป�นหนึ�งใน
บทความของ Harvard Business Review ที�ได้รับ
ความสนใจทันที ทันใด จากองค์กรชั�นนําทั�วโลก   

เพราะอะไร?

หนึ�งในเหตุผลหลักคือ การสนทนาของผู้จัดการ
กับบุคลากร หรือระหว่างผู้จัดการกับเพื�อนร่วมงาน
เป�นกลไกที�สําคัญ ที�จะนําไปสู่ความคืบหน้าและผลลัพธ์
ของงาน และความสําเร็จของโครงการต่างๆ ที�รวดเร็ว 

Increasing More and More 
Influential Leaders 

for Your Organizations

www.aclc-asia.com

บุคลากรที�เพิ�งจะได้รับการเลื�อนตําแหน่ง
มาเป�นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการ (First
Time Manager)
ผู้จัดการมือใหม่ (ประสบการณ์บริหาร
จัดการ 1-2 ป�)
ผู้นําของ Tech Team 
ผู้นําของโครงการที�สําคัญ
ผู้นําที�กําลังผลักดันการเปลี�ยนแปลง
ผู้จัดการที�เพิ�งย้ายทีมใหม่

อย่างไรก็ตาม ทักษะภาวะผู้นําในด้านนี� มักถูก
มองข้าม โดยเฉพาะในกลุ่มดังต่อไปนี� 

สิ�งที�ตามมาคือ การบรรลุเป�าหมายที�ช้ากว่า
กําหนด และสัมพันธภาพเป�นพิษในการทํางาน 
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Duration:
 

2 Days 
 Face to Face

Workshop
(Customizable)

 
Or:
 

4 Virtual Live
Online Sessions
(3 Hours Each)

 
 

Micro-learning
between sessions

LEADERSHIP DEVELOPMENT

อัตราค่าอบรม "พิเศษสุด" ในกรณีอบรมภายในป� นี�  (2022)
ติดต่อคุณศรัณย์  โทร 081 172 3666

OUTCOMES

Module 1: Impactful Leadership Conversation
             Intentional, Inclusive, and Interactive

Module 2: How to Influence without Authority
             Mindset, Skills Set and Strategies

Module 3: Effective Task Management and Delegation
             Task Management Tools and Delegation Tools

Module 4: Empowerment and Influencing Up
             Empowerment Map and Skills Applications to 
             Influencing Your Manager

CONTENTS

Improved Team Performance
Succeeding by Influencing
Enhanced Leadership Practices
Equipped with Mindset, Skills Set, and Tools Set of Influential
Leadership

The workshop is designed to be engaging and interactive. 

Practicing with the full-blown and real-life cases and feedback.
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"My main take away is that my company
invests in my career and team. The practice
sessions, the terminologies, and in-depth
walkthroughs were my key take-ways!"

"The level of interaction is amazing - everyone
participated. The theory - practice ratio is
excellent! That helps a lot to really
understand how to use what is learned during
the session."

What did managers in US, Europe and
Asia say about the program?

 "I love the models and approaches
mentioned in the program. 

Every session is structured, framed yet
interactive, and the tools offered are of
great value for me as a manager".

ACCOMM GROUP
TEL. 02 197 4588-9

EMAIL.  INFO@ACLC-ASIA.COM
www.aclc-asia.com

Testimonials

"Tailor made for our exact needs. With relevant
examples. In this way I managed to transfer
knowledge immediately in my daily practice. "

"I liked that I learned a lot through the practice
sessions but also via exchanging with my peers. The
most important thing for me is that I understood
areas that can go wrong during any leadership
conversations and how we can overcome them."
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