
PARTICIPAȚI CU NOI!

SCOP
Scopul nostru este să stabilim 
parteneriate, să inspirăm și să abilităm 
deopotrivă bărbații și femeile din 
industria comerțului cu amănuntul și a 
bunurilor de consum să creeze un viitor în 
zona de incluziune și egalitate de gen la 
toate nivelurile.

VIZIUNE
Viziunea noastră este aceea a construirii 
și menținerii unui mediu de muncă divers, 
unde bărbații și femeile sunt deopotrivă 
abilitați să contribuie cu potențialul lor 
deplin și să își conducă organizațiile la 
următorul nivel valoros de creare. Avem 
convingerea că putem să creăm valori 
mai sustenabile, folosind întregul bazin 
de talente.

MISIUNEA
Misiunea LEAD Network (Leading 
Executives Advancing Diversity) este 
să atragă, să păstreze și să promoveze 
femeile în industria comerțului cu 
amănuntul și a bunurilor de consum 
din Europa, prin educație, conducere și 
dezvoltarea afacerii.

O rețea care stimulează și inspiră companiile să dezvolte, să cultive și să își 
păstreze talentele din rândul femeilor în domenii care sunt cruciale pentru 
progresul femeilor.

 • Dezvoltarea relațiilor. Veți putea întâlni parteneri de afaceri în lanțul 
   FMCG (bunuri de larg consum), sub egida egalității de gen. 
 • Conexiuni și împărtășirea valorilor. Companiile partenere împărtășesc  
  practicile de management și nu numai prin care sprijină femeile și își  
  transformă afacerile.
 • Participarea la întâlniri personalizate. Mese rotunde pentru directori 
   generali, comercianți cu amănuntul, directori de cercetare și inovare, 
   vânzări și marketing, șefi de magazin.
 • Stabilirea de contacte la nivel local. Organizațiile locale organizează 
   conferințe în Franța, Germania, Țările de Jos, Polonia, Spania, Elveția, 
   Turcia și Marea Britanie. În curând în Belgia și Luxembourg și în România.
 • Alăturați-vă organizațiilor funcționale. Organizația pentru „Lanțul de  
  aprovizionare” și organizația „Vânzări și achiziții” organizează conferințe  
  regionale.
 • Perfecționarea aptitudinilor. Ca voluntari, voi și colegii din partea altor 
   companii puteți contribui la misiunea noastră, într-un spațiu sigur și într-un 
   mediu profesionist.

LEAD Network este o organizație non-profit bazată pe 
voluntariat, condusă de către și pentru membrii noștri, 
deopotrivă bărbați și femei. Prețuim fiecare persoană pentru 
perspectiva sa unică. Concentrându-ne pe promovarea 
egalității de gen, focusul nostru este orientat spre promovarea 
femeilor, indiferent de apartenență, etnie, identitate sau 
expresie de gen, orientare sexuală, vârstă, studii, origine 
națională, religie, capacitate emoțională și stil de viață.

Conferință Anuală 
Madrid

Să facem, nu să încercăm: Să dăm putere persoanelor să transforme companiile și industria noastră

Clare Walker
Director Grup de categorii, RB 
Președinte al Organizației din Marea Britanie 
a rețelei LEAD Network

„LEAD Network aduce o schimbare pozitivă la nivelul organizațiilor, cu o legătură 
directă asupra convingerilor companiei mele și asupra celor pe care le nutresc 
personal. Avem puterea să perpetuăm această schimbare, lucrând împreună și 
continuând să dezvoltăm rețeaua LEAD Network, mândre de ceea ce realizăm.”

Noi avem puterea



IMPLICARE
Ajutați la creșterea numărului 
de membri din compania și din 
rețeaua voastră profesională.

Împărtășiți cu colegii ceea ce 
învățați.

Folosiți-vă super-puterile chiar 
acum!

DEZVOLTARE 
Dezvoltați aptitudini de 
conducere incluzivă ca voluntar 
într-un comitet sau într-o 
organizație locală.

Alăturați-vă grupurilor de studiu 
și împărtășiți idei noi în industrie.

Experimentați noi moduri de a 
lucra și explorați-vă limitele.

Ce oferim?

Puteți participa la webinariile și la conferințele față în față organizate de către Organziațiile locale și de 
Comitete. Vă puteți întâlni cu alți membri la conferința anuală a rețelei LEAD Network. Puteți vizit biblioteca 
noastră digitală, care conține sfaturi practice, studii, practici de management & leadership, studii de caz și 
poveți inspiraționale. Puteți participa la programele marca LEAD de mentorat și de conducere incluzivă.

NETWORKING
Conectați-vă cu o rețea de peste 
18,000+ de membri din toată 
Europa.

Construiți relații cu partenerii 
dumneavoastră de afaceri din 
lanțul de valori în domeniul 
bunurilor de larg consum (FMCG).

Faceți cunoștință, luați legătura cu 
mentorii voștri ori modele voastre 
din business și aflați sfaturile lor.

LEAD Network în cifre

Fondată   2011
Parteneri corporativi 58
Membri  18,000+
Organizații locale 14
Voluntari  400
Femei : Bărbați  78 : 22

Să facem, nu să încercăm: Să dăm putere persoanelor să transforme companiile și industria noastră

Diane Tucci, 
Director regional VP în Spania la Costco Wholesale 
și membră a Consiliului Consultativ al LEAD Network

„Fii transparent și sincer; oamenii pot să detecteze falsul, fii blând cu tine 
însuți; nu există perfecțiune, respectă-ți termenii, limitele și, oricare ar fi 
opiniile sau percepțiile tale, nu decide niciodată în numele altcuiva.”

Învățăm de la modele noastre în business

„Companiile în care o treime din conducere 
este formată din femei pot realiza o marjă mai 
mare cu până la șase puncte procentuale. 
[…] din punct de vedere statistic, companiile 
în care cel puțin o femeie este director au 
rezultate mai bune decât cele în care nu 
există nicio femeie director.” 
                             Women. Fast forward, EY 

Din perspectiva afacerii +6%



Care e avantajul pentru tine?
Conferința anuală
Ținută pentru prima dată în 2013, conferința anuală a devenit una 
dintre conferințele reprezentative în domeniul dezvoltării și inovării 
în Europa pentru industria comerțului cu amănuntul și a bunurilor de 
consum. În fiecare an, sute de delegați se adună pentru a discuta 
practici importante de dezvoltare și inovare și a se bucura de sesiuni 
de dezvoltarea carierei, dar și pentru a întâlni prieteni vechi și a lega 
prietenii noi.

Educație
Webinarii și conferințe în direct. Găzduite de Partenerii noștri. Experți în 
domeniu discută pe teme relevante pentru misiunea noastră. 

Program de mentorat. Mentorii și elevii acestora de la diferite companii, 
din diferite posturi și din diferite țări se alătură pentru o experiență de 
mentorat unică.

Program de conducere incluzivă. Explorați ce înseamnă să fii un lider 
incluziv, conștientizați-vă mai în profunzime aptitudinile actuale și creați 
o călătorie de dezvoltare personalizată pentru a dobândi aptitudini noi.

Seria Călătorii inspiraționale. Într-o colecție de clipuri video, femeile-
lider își împărtășesc experiențele. O ocazie unică de a învăța de la 
modelele care ne inspiră.

SuperPowersNow! (SuperPuteriAcum!). O platformă unde membrii 
noștri își pot descoperi aptitudinile și puterile pentru acționa. O mișcare 
prin care determinăm acțiunea colectivă în industrie.

Să facem, nu să încercăm: Să dăm putere persoanelor să transforme companiile și industria noastră

„Dacă vrei să te dezvolți, LEAD Network 
te va îndruma către mentorul potrivit. 
Profesioniști din industrie îți pot oferi un 
punct de vedere diferit, pot pune întrebări la 
care nu te aștepți, îți pot oferi sfaturi și idei. 
Mi-a dat posibilitatea să îmi extind rețeaua, 
m-a întărit și mi-a permis să cresc.”

Mentoratul extern este diferit  
de cel intern

Laura Halfas, 
Director Diversitate și Incluziune 
Globală METRO AG

Christina Taylor, 
Fondator ‘Learn to Grow’ și Președinte al Comitetului de Educație

„Am făcut voluntariat în Comitetul de Educație timp de patru ani și a fost o experiență 
extraordinară, care m-a ajutat să cresc, ca lider și ca persoană. Să conduci un grup divers de 
voluntari este foarte diferit de a conduce o echipă în organizația ta și este un adevărat efort. De 

asemenea, a fost o răsplată foarte mare pentru mine să văd ce putem să realiza împreună.”

Una din cele mai mari oportunități de 
dezvoltare personală este voluntariatul



Un ton dat încă de la început
Angajamentul lidelor. Un „sigiliu”, un angajament public, care arată că 
firma crede în puterea diversității și că o face parte integrată a companiei.

Masa rotundă cu liderii. Într-un spațiu sigur, directorii de companii vorbesc 
deschis despre provocările și beneficiile promovării unui număr mai mare 
de femei în poziții de conducere.

Journey to 50/50™. Liderii împărtășesc cu alți lideri ceea ce au învățat din 
călătoria lor în programul Journey to 50/50™.

Instrument de auto-evaluare a maturității în domeniul dezvoltării și 
inovării. Un instrument brevetat și practic pentru a determina unde se 
află compania voastră în călătoria sa pe drumul dezvoltării și inovării, cu 
recomandări pentru îmbunătățire.

Buletinul de diversitate de gen. Raportul LEAD Network sistematizează 
progresul femeilor în posturi executive în sectorul comerțului cu amănuntul 
și al bunurilor de consum în Europa.

A patra masă rotundă cu  
directorii companiilor

Frans Muller, CEO of Ahold Delhaize,
signs the CEO Pledge
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Hanneke Faber, 
Director Nutrition, Unilever 
și membră a Consiliului Consultativ al LEAD Network

„Masa rotundă a directorilor generali 
(liderilor) a fost chiar mai bună decât cea 

de anul trecut. Am împărtășit cu adevărat 
ce se face și ce ar trebui să se facă și am văzut 

niște rezultate pe baza cărora se poate acționa, de la nivel 
individual, al companiei și chiar al societății.”

„Mă bucur că am avut o sesiune atât de 
productivă și cu atât de multe perspective 
comunicate de toți membrii. Discuțiile au 
subliniat din nou rolul critic pe care îl avem cu toții, ca 
lideri, în a da tonul de la vârf și a ne alinia cuvintele cu 
acțiunile, folosind „superputerile” acelora dintre noi în 
roluri de conducere pentru a determina incluziunea.”

Julie Teigland,
Managing Partner, Zona EMEIA, EY

Masa rotundă cu liderii generali determină  
acțiunea în industrie


