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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 Middelfart – Bro imellem mennesker
Som en del af konceptet Motiverende Møder
tilbyder vi på Comwell Middelfart ’Bro imellem
mennesker’. Med en enestående udsigt til
Lillebæltsbroen og en meget central beliggenhed i midten af Danmark danner Comwell
Middelfart rammen om et unikt forløb, der går
på tværs af menneskelige forskelligheder og
geografi.
For mange virksomheder er det en udfordring,
at medarbejderne til daglig er spredt rent
geografisk. I forbindelse med jeres møde på
Comwell Middelfart har vi særligt fokus på at
styrke relationerne i den forholdsvis korte tid,
hvor mødedeltagerne er samlet.
Forløb
Vi skaber en ramme, hvor døren åbnes til nye
forbindelser gennem en større indsigt i individuelle forskelligheder, intelligenser og motivationsbaggrunde. Vi kickstarter jeres møde ved
brug af teknikker, der vil bryde isen samt skabe
en større forståelse blandt mødedeltagerne:
Hvem er det, jeg står overfor?

Hvordan påvirker jeg andre og hvordan påvirker
de mig? Hvordan gør vi hinanden stærke?
De relationsskabende øvelser leder frem til en
konkurrence, hvor mødedeltagerne skal udnytte deres viden og hinandens forskelligheder
til at løse udfordringer og optimeringsøvelser.
Det gode samarbejde er i fokus, når I i praksis
skal nå jeres fælles mål.

Pris: Kr. 5000,- + kr. 295,- + moms pr. deltager.
Pris er gældende for 8-150 deltagere i 2,5 timer.
Ekskl. transport af kursusleder og udstyr på
kr. 250,- + moms.
Kontakt
Comwell Middelfart
Charlotte Balthazar
Tel. 6341 8136

Forløbet skræddersys i samarbejde med jer
på baggrund af jeres overvejelser, refleksionspunkter og faglige agenda.

CoastZone:
Henrik Møller
Tel. 7077 0077

Udbytte
Vi garanterer jeres team en højere grad af energi og forståelse for hinanden, hvilket skaber
et stærkere grundlag for jeres faglige møde
og fremtidige samarbejde. På en sjov og aktiv
måde gør vi mødeindholdet levende, sætter
gang i positive tanker og bygger bro imellem
mennesker. Aktiviteterne kan planlægges både
ude og inde.

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”

