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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 Kongebrogaarden – Fælles mål og fokus
På Comwell Kongebrogården udfordrer vi tankerne omkring mødeafholdelse og giver jer
muligheden for at øge udbyttet af jeres møde
via eksterne input tilpasset jeres interne mødeagenda.
Forløb
Forløbet kombinerer teori og praktisk teamtræning i et lærende set-up med fokus på lige
præcis jeres dagsorden. Lad en ekstern konsulent sætte scenen for jeres møde og udfordre
jeres tankegang, processer og samarbejde.
Et motiverende møde på Comwell Kongebrogården henvender sig især til strategimøder,
hvor ledergruppen eller bestyrelsesgruppen
samles. Med udgangspunkt i jeres dagsorden
skræddersyr vi en række lærende aktiviteter
og værktøjer, som bidrager til det samlede
udbytte for mødet. Forløbet kan foregå som en
energisk start på mødet eller som en heldags
facilitering.

Med fokus arbejder vi målrettet ud fra “High
Performance Team” tanken, hvor samarbejde,
kommunikation og fremadrettede handlingsplaner danner udgangspunktet.
Afhængig af jeres mødes formål og dagsorden
bidrager vi med værktøjer og inspiration, f.eks.
indenfor positiv psykologi, feedback metoder
og leanprocesser.
Ved at benytte “Visual cards” og andre praktisk
funderende metoder, aktiveres både venste
og højre hjernehalvdel, hvorved mødedeltagerne opnår ejerskab og fastholdelse til dagens
mødepunkter og belsutninger.
Udbytte
Dette skræddersyede forløb giver jer mulighed
for at skabe øget fokus på præcis det, I afholder
møde omkring. Ved at inddrage teorien omkring
’det lærende menneske’ involveres deltagerne
mens ny energi opstår og nye ideer skabes.

Kontakt
Kontakt os, så sammensætter vi et skræddersyet forløb efter jeres behov og ønsker.
Comwell Kongebrogaarden
Louise Bøje Oxving
Tel: 6341 6363
Hanne Lund
Tel: 6341 6366
CoastZone
Henrik Møller
Tel: 23 24 31 37
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”

