COMWELL CAMPUS KLARSKOVGAARD

MULIGHEDERNES MØDESTED

Motiverende
Møder...
Velkommen til Mulighedernes Mødested
- Comwell Campus Klarskovgaard
Comwell og CoastZone, Danmarks største udbyder af teambuilding,
har indgået et samarbejde og tilbyder sammen konceptet Motiverende Møder.
Konceptets formål er, at maksimere udbyttet af jeres møder via
motivation, deltagerinvolvering og oplevelser. På denne måde sikrer
vi, at jeres faglige mødebudskab forankres hos alle deltagere.
Motiverende Møder foregår som en naturlig del af jeres møde hos
Comwell og kan fungere som korte mødeboosts, samarbejds- og
kommunikationsøvelser, energigivende fysisk aktivitet, mentaltræning med mindfulness, sparring, foredrag eller fuld møde facilitering.
Mulighederne er mange, men vigtigst er, at forløbet tilpasses, så
elementer og aktiviteter forankrer jeres mødes faglige budskab.
Vi glæder os til at vise jer værdien af lærende teambuilding med
fokus på netop jeres mødeprogram.

Fortæl mig og jeg vil LYTTE

•

Vis mig og jeg vil SE

•

Forklar mig og jeg vil FORSTÅ

•

Lad mig opleve og jeg vil HUSKE

...helt unikt på Comwell Campus Klarskovgaard – Mulighedernes Mødested
Comwell Campus er bygget op omkring fem grundlæggende værdier, som skaber synergi og fokus på
hver deres måde. Motiverende Møder udbydes som
forløb af 1 time - til heldags faciliteringer.
Comwell Campus’ fem værdier:

ADRENALIN
I denne kategori udfordrer vi jeres komfortzone, så I
sammen og individuelt oplever ny energi og fælles
succesoplevelser. Grib muligheden for at komme op
i de højere luftlag ved vores svævebane og klatrebaselix. Der er også mulighed for at starte mødet med
et koldt gys i Storebælt, når vi hopper i vandet og
får gang i blodomløbet.

PULS
SAMARBEJDE
Samarbejde er en fælles betegnelse for næsten alle
vores øvelser og aktiviteter. Derfor har vi et større
udvalg af samarbejdsøvelser, som vi meget gerne
præsenterer for jer. Lad os sammen afklare jeres
behov og gruppedynamik, så vi kan finde den helt
rigtige måde at øge jeres udbytte på.

FORDYBELSE
Vi arbejder med mindfullness på flere måder, både via
meditation, refleksion og fordybelse.

Motion og elementer af høj puls styrker ikke blot hjertet men også hjernen. Inddrag et puls element under
jeres møde eller rund mødet af med et energisk,
udendørs forløb og oplev et styrket sammenhold
og ny energi. Vi sammensætter forløbet ud fra jeres
ønsker og sikrer at alle kan være med, uanset den
enkelte deltagers udgangspunkt.

INNOVATION
I Innovation udfordres den højre hjernehalvdel. Det
moderne menneske bruger i høj grad den venstre
hjernehalvdel, som er kendetegnet ved at være matematisk og analytisk. Den højre hjernehalvdel er

kendetegnet ved at være kreativ og abstrakt i sin tilgang til opgaveløsninger. I forhold til at være innovativ
kan det være en fordel at vende tingene på hovedet
en gang imellem og betragte dem på en ny måde.
Værdierne kan stå for sig selv eller kombineres, alt
afhængig af jeres formål for dagen.

KONTAKT
Kontakt os for nærmere information omkring Mulighedernes Mødested og vi sammensætter forløbet efter
ønske og behov.
CoastZone
Camilla Callesen, Team Training Manager
callesen@coastzone.dk • mobil: 61 85 82 78
Comwell Campus Klarskovgaard
Louise Hauge Gliese, Hotelchef
lhg@comwell.dk • Tel. 72 16 20 00
Vi ser frem til, på professionel vis, at udfordre jeres
processer og bidrage med ny energi, positivitet og
refleksion til jeres næste møde.

“Flere undersøgelser viser, at fysisk aktivitet øger koncentrationen og indlæringsevnen samt styrker kreativiteten og hukommelsen markant”
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