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AMAÇ
Amacımız; Avrupa perakende ve tüketim 
malları sektöründeki kadın ve erkeklerin 
her seviyede çeşitlilik ve kapsayıcılık 
içeren bir endüstride çalışması için 
kurumsal partnerlikler sağlamak.

VİZYON
Vizyonumuz, hem kadınların hem 
erkeklerin tam potansiyellerine katkıda 
bulunmalarına ve kuruluşlarını bir 
sonraki değer yaratma düzeyine 
yönlendirmelerine olanak tanıyan 
çeşitlilik ve kapsayıcılık içeren bir iş 
gücüdür. Yetenek havuzunun tamamını 
kullanarak daha sürdürülebilir değerler 
yaratcağımıza inanıyoruz.

MİSYON 
LEAD Network (Leading Executives 
Advancing Diversity ) misyonu eğitim, 
liderlik ve iş geliştirme yoluyla 
Avrupa’daki perakende ve tüketim malları 
sektöründeki kadınları çekmek, elde 
tutmak ve ilerletmektir.

Şirketlerin kadınyeteneklerini kaybetmemesi ve geliştirmesi için hayati  
önem taşıyan alanlarda ilham veren ve farklı düşüncelere imkan veren  
bir işbirliği ağı.

 • İlişki gelişimi. Cinsiyet eşitliği çatısı altında FMCG sektöründen 
  çalışanlarla tanışın. 
 • İletişim kur ve paylaş. Kurumsal partnerler kadın çalışanları nasıl 
  desteklediklerini ve işlerinin nasıl geliştiğini açıklıyor. 
 • Özel toplantılara katılın. CEO Roundtable toplantısıÇeşitlilik ve 
  kapsayıcılık yönetimi , satış ve pazarlama, mağaza müdürleri.
 • Bölgesel işağı gelişimi. Chapterların düzenlediği buluşmalara katılın. 
  (Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, İsviçre, İspanya, Türkiye ve Birleşik 
  Krallık. Yakında Belçika-Lüksemburg, Romanya.) 
 • Fonksiyonel Chapter’lara katılın. (Supply Chain Chapter and Sales & 
  Buying Chapter)
 • Yeteneklerinizi geliştirin. Gönüllü olarak siz ve diğer kurumsal
  partnerlerden gönüllülerle birlikte amacımız için çalışın. 

LEAD Network kar amacı gütmeyen gönüllülük esasına 
dayanan, gönüllüler tarafından yine gönüllüler için çalışan 
kadın erkek karışık bir organizasyondur. Her bireyin eşsiz 
bakış açısına saygı duymaktadır. Cinsiyet eşitliği odağı ile 
her ırktan, etnik kökenden, cinsiyet kimliği ve yorumundan, 
yaştan, eğitim geçmişinden, yetenek ve yaşam tarzından 
kadınların ilerlemesi için çalışıyoruz.

Yıllık Konferans 
Madrid

Doing Not Trying: Bireyleri etkinleştirerek sektörü ve şirketleri değiştirmek 

Clare Walker,
Kategori Grup Direktörü, RB ve

LEAD Network UK Bölüm Başkanı

“Şirketimin tamamı ile inançlarıyla ve kişisel olarak sahip 
olduklarımla bağlantılı olarak LEAD Network, organizasyonlarda olumlu bir fark yaratıyor.

Beraber çalışarak değişimi birlikte  sürdürülebilir kılmak  için LEAD Network’ü büyütmeye 
devam ediyoruz ve başarılarımızla gurur duyuyoruz ..”

Biz Yetkiniz!



BAĞLAN 
Kurumunuzdan çalışanları üye 
olarak aramıza katmak.

Öğrendiklerinizi paylaşmak.

Özel güçlerinizi paylaşın!

GELİŞİM
Komite gönüllüsü olarak özel 
liderlik yetenekleri edinin. 

Yeni çalışma yöntemlerini 
öğrenerek sınırlarınızı zorlayın.

Ne sunuyoruz?

Chapter ve komiteler tarafından düzenlenen webinar ve yüz yüze konferanslara katılın. 
Yıllık LEAD Network konferansında diğer üyelerle tanışın. Pratik ipuçları, araştırmalar, önde 
gelen uygulamalar, proje çalışmaları ve İlham Verici Yolculuklar içeren dijital kitaplığımızı 
ziyaret edin. Mentorluk ve kapsayıcı liderlik programlarına katılın.

NETWORK
Avrupa’nın her yerinden 18,000+ 
üye ile biraraya gelin.
 
FMCG sektöründen çalışanlarla 
ilişkilerinizi geliştirin. 

Rol modellerle yüzyüze tanışın 
ve fikirlerini öğrenin. 

Sayılarla LEAD Network 
Kuruluş  2011
Kurumsal Partnerler 58
Üyeler   18,000+
Chapter’lar 14
Gönüllüler 400
Kadın : Erkek 78 : 22

“Companies where a third of the 
leadership is made up of women can 
see a higher net margin of up to six 
percentage points. […] companies 
with at least one female director 
statistically outperform those with 
none.” 
                             Women. Fast forward, EY 

+6%İŞ GÜCÜ

Diane Tucci, 
Costco Toptan Satış’ta İspanya Ülke Müdürü Başkan Yardımcısı

“Şeffaf ve samimi olun; insanlar sahteyi tespit edebilir,

Kendinize iyi davranın; Mükemmellik diye bir şey yoktur . Başkaları için karar 
verme, görüşlerin ve kararların farklı bile olsa takımına saygı göster.”

Rol modellerden öğrenme
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Sizin için ne var? 
Yıllık Konferans
İlki 2013 yılında düzenlenen yıllık konferans, perakende ve tüketim 
malları endüstrisi için Avrupa’nın en önemli D&I konferansı haline geldi. 
Her yıl yüzlerce delege, önde gelen D&I uygulamalarını tartışmak ve 
eski arkadaşlarla tanışıp yeni arkadaşlar edinirken kariyer geliştirme 
oturumlarının keyfini çıkarmak için bir araya geliyor.

Eğitim 
Webinars and live conferences. Kurumsal partnerlerin ev sahipliğnde 
rol modellerin ve sektör konuşmacılarının konuk edildiği Webinarlar ve 
canlı konferanslar. 
 
Mentorluk programı, farklı kurumlardan mentor ve mentilerin bir araya 
geldiği eşsiz bir deneyim. 

Kapsayıcı Liderlik Programı, Kapsayıcı bir lider olmanın gerçekten 
ne anlama geldiğini öğrenin, mevcut beceri setleri hakkında daha 
derin bir öz farkındalık kazanın ve yeni yetenekler kazanmak adına 
kişiselleştirilmiş bir gelişim yolculuğu yaratın. 

İlham veren yolculuklar serisi, video koleksiyonu ile kadın liderlerler 
hikayelerini paylaşıyor. İlham veren rol modellerden öğrenme imkanı.

SuperPowersNow! Üyelerin harekete geçme güçleri olarak becerilerini 
keşfetme için bir platform.

“Kendinizi geliştirmek istiyorsanız LEAD 
Network sizi doğru kişi ile eşleştirecektir.
Sektör profesyonelleri size farklı bakış 
açıları ile bir fırsat sunar . İpuçlarını ve püf 
noktaları öğrenmek için soru sormak için 
beklemeyin. Networkümü genişletmek için 
bana imkan tanındı . Güçlenerek büyümeme 
izin verildi.”

Dış mentorluk iç mentorluktan 
farklıdır! 

Laura Halfas, 
Manager Human Capital,  
Deloitte
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Christina Taylor, 
Organizational Development Consultant and Owner Learn to Grow 

“Dört yıldır Eğitim Komisyonunda gönüllüyüm ve lider bir kişi   olarak büyümeme 
yardımcı olan harika bir deneyim oldu

Kendi kuruluşunuz içinde bir ekibe liderlik  etmekle çeşitlilik gösteren bir gönüllü grubuna 
liderlik etmek çok farklı ayrıca, birlikte neler başarabileceğimizi ilk elden görmek benim 

için son derece ödüllendirici oldu.”

En iyi gelişim yöntemlerinden biri olarak 
gönüllülük;



Tone from the top

CEO Pledge; Şirketin çeşitlilik ve kapsayıcılığa inandığını ve bunu 
gerçekleştireceğini gösteren bir “mühür”, kamu taahhüdü.

CEO Roundtable, Güvenli bir alanda üst düzey yöneticiler , daha fazla 
kadını liderlik pozisyonlarına yükseltmenin zorlukları ve ödülleri hakkında 
açıkça konuşur.

50/50™ oranına yolculuk CEO’lar diğer CEO’lar ile kendi kurumlarındaki 
50/50 oran yolculuğu hakkında konuşur. 

D&I Olgunluk Öz Değerlendirme. Aracı; şirketinizin çeşitlilik ve 
kapsayıcılık konusunda ne aşamada olduğunu görmenizi sağlayan tescilli 
bir araç. 

Cinsiyet Çeşitliliği Skor Kartı; LEAD Network raporu Avrupa’da perakende 
ve tüketim malları sektöründe çalışan yönetici pozisyonundaki kadınların 
ilerlemesini ölçüyor. 

Fourth CEO Roundtable

Frans Muller, CEO of Ahold Delhaize,
signs the CEO Pledge
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Hanneke Faber, 
Beslenme Başkanı, Unilever
ve LEAD Network Danışma Kurulu üyesi

“CEO Yuvarlak Masa Toplantısı geçen yıla 
göre daha iyiydi. Sirketler ve bireyler bazında 

neler yapabileceği ve yapılması gereken 
eylemlerle ilgili gerçek paylaşımlar oldu.”

“Tüm üyeler tarafından verilen pek çok 
iç görünün olduğu verimli bir etkinlik 
geçirdiğim için heyecanlı hissediyorum.
Liderler olarak konuşulanlar sahip 
olduğumuz kritik rolü gerçekten güçlendirdi. Bu 
şekilde yapılan konuşmalar ve eylemleri sürdürülebilir 
kılmak için süper güçle kapsayıcılıkla liderliği devam 
ettirmeliyiz.”

Julie Teigland,
EMEIA Bölgesi Yönetici Ortağı,EY

CEO Roundtable, sektörü harekete geçiriyor


