60 MINUTTERS TEAMBUILDING
VÆLG 2 UD AF 4 INDENDØRS AKTIVITETER Á HVER 30 MINUTTER
PR. PERSON KR. 225,-*

TURN BACK TIME

1.

Lyt til hinanden og få styr på historien
En kommunikationsøvelse, hvor I skal lytte godt til hinanden for få
den rigtige storyline på plads. Hver deltager har et visuelt udsnit af
historien, som på bedste mulige måde skal beskrives. Hvor i
handlingen er vi på de mange brudstykker? Del information og find
ind til sammenhængen.

TREASURE HUNT

2.

Koordiner indsatsen og knæk koderne
I teams samler I information på QR-poster fordelt rundt på hotellet.
Informationen er nøglen til kodelåsen, som giver adgang til skatten.
Uret tikker, og I nærmer jer... Brug jeres forskelligheder, og
koordiner indsats og opgaveløsning.

CO-W ORKING

3.

Del personlige indtryk og kom tættere på hinanden
Én efter én sætter I ord på de ting, I ved om hinanden; fagligt og
privat. De små, personlige indtryk skaber i sammenhæng en
interessant historie om en god kollega. Både afsender og modtager
får værdifulde ahaoplevelser, og rummet fyldes af god energi.

DOMINO EFFEKT

4.

Byg den vildeste dominobane og mærk forventningens glæde
I har 25 minutter til at udtænke og konstruere den perfekte
finaleopstilling! Slip kreativiteten, skabertrangen og samarbejdet
løs i en intens konkurrence. Måske skal banen have et bestemt
udtryk, et særligt forløb eller bare være den længste nogensinde?
Alle holder vejret, når den første brik vælter…

* Pris ekskl. moms gældende indtil 1. november 2018 ved minimumsbestilling på kr. 3.500,-

VI SÆTTER MENNESKER I BEVÆGELSE
… og skaber bevægelse i mennesker. Ryst hovedet sammen og mærk magien mellem jer - det giver fornyet energi på mødedagen og
merværdi på sigt. I vælger 2 ud af 4 ovenstående muligheder og får i alt 60 aktive minutter på Horisont Hotel & Konference.
Hver dag skaber vi nye, målrettede succesoplevelser - er I klar? T 70 77 00 77 eller info@coastzone.dk.

