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Motiverende
møder
Comwell og CoastZone har indgået et samarbejde og tilbyder
sammen konceptet Motiverende Møder.
Har mødet den ønskede effekt?
Konceptets formål er, at maksimere udbyttet af jeres møder via
motivation, deltagerinvolvering og oplevelser, der understøtter
mødets formål. På denne måde sikres det, at jeres faglige mødebudskab forankres hos alle deltagere.
Oplev mødebudskaberne
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.
Vi skræddersyr forløbet
Mulighederne er mange, men vigtigst er, at forløbet tilpasses,
så elementer og aktiviteter passer til mødets agenda.
I oplyser mødeformål og vi kommer med sparring omkring aktiviteter
og værktøjer, der styrker jeres mødeoplevelse og investering.

...helt unikt på Comwell Holte – Walk your punchline
Flere undersøgelser viser, at fysisk aktivitet
øger koncentrationen og indlæringsevnen samt
styrker kreativiteten og hukommelsen markant.
Således arbejder vi ud fra det faktum, at indlæring forbedres, når viden kobles med aktivitet
og frisk luft.
Rammen
Comwell Holte danner med sin smukke beliggenhed og natur, rammen for dette forløb.
I området omkring Comwell Holte har vi placeret en række spændende QR poster, som udfordrer deltagerne til at debattere universelle
spørgsmål vedrørende mødeafholdelse
og organisation.
Forløb
Alle kan være med til ’Walk your Punchline’, som
kan opleves i tre udgaver:
1. Standard walk
I mindre hold følges I - ud og rundt - til de forskellige QR poster, hvor I møder 6 forskellige
poster, med universelle spørgsmål vedrørende

mødeafholdelse og organisation. Som en del
af jeres ophold på Comwell Holte er dette forløb
gratis.
2. Customized walk
Med dette forløb skræddersyr vi spørgsmål og
set-up til jeres mødeagenda. Herved forankres
mødets faglige budskab, hvilket giver alle mødedeltagere en oplevelse af målbart større og
vedvarende mødeudbytte.
Udover at være et energigivende input til jeres
mødedag, skaber forløbet øget deltagerinvolvering og ejerskab til netop jeres emne. ”Når vi
oplever en punchline, bliver det til en erfaring
der huskes”
Som en del af jeres ophold på Comwell Holte
fås dette forløb til Kr. 1.500,- + moms.
Hermed rådgiver og sammensætter vi spørgsmål til jer, så I kan gå i gang, når det bedst passer jer. Kontakt os forinden jeres møde og lad
os skræddersy forløbet til jer.

3. Customized Walk med CoastZone instruktør
Hvis I opholder jer på hotellet over 2 dage kan
det ske, at der opstår spørgsmål på dag 1, som
I gerne vil have mødedeltagernes input og tanker omkring, før mødet fortsættes på dag 2.
Henvend jer til os - så sammensætter vi bane,
spørgsmål og poster, så I f.eks. kan starte dag
2 med et udbytterigt og involverende forløb
sammen med en CoastZone instruktør.
Pris: Kr. 5000,- + kr. 295,- + moms pr. deltager.
Pris er gældende for 8 - 150 deltagere i 2,5 timer.
Kontakt
Comwell Holte, Konferenceafdelingen
Tel 4547 7443.
CoastZone, Thomas Liebe
Tel.: 7077 0077.
Vi glæder os til at give jer en oplevelse af 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”

