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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 Sønderborg – Alle har en historie
På Comwell Sønderborg har I mulighed for at
benytte det inspirerende mødeforløb ’Alle har en
historie’.
Med en enestående beliggenhed midt i et af
Danmarkshistoriens vigtigste kapitler danner
Comwell Sønderborg rammen om et unikt forløb,
der forener de historiske monumenter fra 1864
med den historie, der er vigtig at fortælle i dag.
Alle har en historie at fortælle. Det kan være
virksomhedens historie, historien bag fremtidige
mål eller medarbejdernes individuelle historier.
Som en del af jeres møde på Comwell Sønderborg har vi særligt fokus på at skabe større indsigt i den historie, som er vigtig for jer at fortælle
til kunder, samarbejdspartnere og/eller internt i
virksomheden.

Forløb
Sønderborg er en by, der fortæller en historie
om dengang Danmark var i krig. Byen rummer
mange mindesmærker fra “Slaget ved Dybbøl”
i 1864, hvilket gør den til en autentisk og
spændende ramme for dette forløb.
I oplever et moderne GPS Adventure, der på en
aktiv måde både involverer mødedeltagerne i
jeres historie og i “Slaget ved Dybbøl”.
Vi skræddersyr set-up og spørgsmål så de
matcher jeres mødedagsorden og formål for
dagen. På den måde opnår I inspirerende
teambuilding med fagligt fokus.
Mødedeltagerne oplever området omkring
Comwell Sønderborg og deler samtidig viden
og historier om jeres virkosmhed og dagens
mødebudskab.

Udbytte
Vi arbejder ud fra det faktum, at evnen til at lære
og huske i høj grad øges, når viden kobles med
aktivitet og frisk luft. Vi involverer jer i mødeindholdet og trækker en rød tråd fra det faglige
over i det praktiske. På en aktiv måde skaber vi
refleksion og garanterer jeres team en større
indsigt i den historie og det mødebudskab, som
er vigtig for jer at fortælle.
Priser fra: Kr. 695,- + moms pr. deltager, inkl.
forberedelse, skræddersyet set-up og afvikling.
Forløbet varer som udgangspunkt 3 timer.
Vi glæder os til at give jer en oplevelse af ny energi,
positivitet og refleksion til jeres næste møde!
Kontakt
MeetingDesignchef Dorit Møller
Tel: 7342 7404
CoastZone
Tel: 70 77 00 77
info@coastzone.dk

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

