HISTORISK GPS ADVENTURE
Comwell Hotel Kellers Park Vejle

MOTIVERENDE
MØDER...

”Et godt samarbejde er afgørende for et velfungerende team. Produktet af gruppens evne til at
samarbejde er med til at definere gruppens styrker”

Skab Motiverende Møder
Comwell og CoastZone 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 sikres det, 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 mødets faglige budskab.
I oplyser mødeformål og vi kommer med sparring omkring aktiviteter og værktøjer, der styrker jeres mødeoplevelse og investering.

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 HOTEL KELLERS PARK VEJLE – HISTORISK GPS ADVENTURE
Som en del af jeres ophold på Comwell Hotel Kellers Park Vejle, forener vi jeres mødeagenda med
teambuilding i den smukke natur omkring hotellet.
Vi skræddersyr spørgsmål og set-up til det historiske GPS Adventure, så det matcher jeres mødeagenda.

Forløb
Som en del af konceptet Motiverende Møder skaber Historisk GPS Adventure en rød tråd til temaet
for jeres møde, hvorved alle deltagere oplever læring der huskes.
I oplever et moderne GPS Adventure, der på en
aktiv måde involverer mødedeltagerne i skræddersyede spørgsmål og opgaver tilpasset jeres historie
og mødeagenda.

Det kan være virksomhedens historie, historien bag
fremtidige mål eller medarbejdernes individuelle
historier.

Pris

Omgivelserne omkring Comwell Hotel Kellers Park
Vejle er unikke og skaber naturlig refleksion over dagens mødeindhold, mens deltagerne kan inspireres
af områdets fantastiske historie.

Kontakt

På en aktiv måde skaber vi refleksion og garanterer jeres team en fælles oplevelse med fornyet viden om Kellers Park og vigtigst; en større indsigt
og forståelse for den historie, som er vigtig for jer
at fortælle. Historisk GPS Adventure varer som udgangspunkt 3 timer.

CoastZone
info@coastzone.dk / Tel. 70770077

Pris ved 20 personer: Kr. 825,- + moms pr. person
Pris ved 50 personer: Kr. 675,- + moms pr. person

Kontakt os for nærmere info omkring GPS Adventure
og vi sammensætter forløbet efter ønske og behov.

Comwell Hotel Kellers Park Vejle
Anette Steen Nielsen, MeetingDesignchef
anette.steen@comwell.dk / Tel. 76411717
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”

H. O. Wildenskovsvej 28 / DK-7080 Børkop, Danmark / M hotel.kellerspark@comwell.dk / T (+45) 7641 1717 / W comwellkellerspark.dk

