Mennesker
Succes
Udvikling
CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark.
Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale!

»Mennesker
med succes
skaber udvikling«

C

oastZone blev grundlagt i 2004 med det formål, at
flytte grænserne for hvad teambuilding var og er.
CoastZone er derfor baseret på en sund og seriøs tilgang til mennesker med en god blanding af mental og fysisk
udfordring. Gennem vores mange års erfaring har vi skabt et
værdifuldt netværk af samarbejdspartnere og hoteller verden
over, så vi i dag kan servicere virksomheder med alt fra otte til
tusinde medarbejdere i ind- og udland.

Et teambuilding forløb kan foregå som to–tre timers aktivitet i
forbindelse med et møde, men kan også vise værdifulde opdagelser når vi tager jer med på halve- eller heldags teamudviklingsforløb med fokus på netop jeres udfordringer og processer.
Alle forløb skræddersyes, hvilket betyder at vi udvikler præcis
det forløb I efterspørger og har brug for. Uanset ramme og tid
har vi hver gang fokus på jeres ønskede udbytte.

Vi har fokus på forskellighederne i teamet og ved, at forskelligheder gør stærk. CoastZone’s logo viser det kompas, vi dagligt
anvender til at vise medarbejdere i store og små virksomheder
retning. Vejen til målet er bygget på oplevelser, læring og resultater, som vi guider jer til at forankre.

Vi tror på, at mennesker med succes skaber udvikling og garanterer succes for alle i jeres team! Som Danmarks største
udbyder af teambuilding og teamudvikling glæder vi os til
at give jer en oplevelse af ny energi, positivitet og refleksion
baseret på jeres situation og behov.

Fra team til High
Performance Team
Hvilken værdi ville det give, hvis medarbejdernes
arbejdsglæde og samarbejde skabte så synlig vækst
at det kan måles på bundlinjen?

I CoastZone brænder vi for at udvikle jer individuelt og sammen som team. Når I afprøver jeres relationer i trygge rammer,
vil I opdage et nyt individuelt og fælles potentiale. Som High
Performance Team lærer I at bruge jeres forskelligheder til at
se nye vinkler.
Alle arrangementer og forløb tager udgangspunkt i High Performance Team tanken, hvor vi arbejder med den forståelse, respekt
og motivation, der kræves af alle i en gruppe for at blive et High
Performance Team. Når I sammen finder nye veje mod målet,

skaber I en gensidig tillid og tryghed, som bringer ro i teamet.
På teambuilding med CoastZone har alle en god oplevelse.
Alle er med, når jeres relationer får lov til at blomstre, I bringer
ny energi ind i gruppen og knytter bånd på en ny måde.
Som teambuilding leverandør styrer vi jer trygt gennem forløbets
forskellige faser – både hvad angår koordinering, afvikling og opfølgning og sikrer brugbare resultater der kan måles i hverdagen.
Lad dig inspirere af mulighederne og opdag jeres potentiale.

»Uanset om vi udvikler teams til lands,
vands eller i luften, handler det altid
om at få mest muligt ud af den gruppe
mennesker, der er samlet indenfor en
given ramme. Ved at aktivere både
højre og venstre hjernehalvdel
skaber vi læring som huskes.«
— Thomas Liebe, partner i CoastZone.

Kontakt os i dag og book
et uforpligtende møde
Ring til os på telefon +45 70 77 00 77 eller
send os en mail på info@coastzone.dk og få
besøg af en af vores dygtige Team Training
Managers. Vi glæder os til at høre fra dig.

»Tak for en top professionel
teamweekend, hvor
CoastZone satte fokus
på vores ressourcer og
fik alle til at yde max.«
— Siemens

Teambuilding med
CoastZone er store oplevelser
Fælles oplevelser skaber forståelse og accept
af individuelle ressourcer, så I opnår bedre
kommunikation og samarbejde i hverdagen.

Hver uge danner CoastZone rammen om store oplevelser med
teambuilding for danske og internationale virksomheder. Vi ser
styrken i jeres forskelligheder og lover succes for alle i jeres
team. Vi hjælper jer på professionel vis med at skabe rum for
kreativitet, innovation og udvikling.
STORE OPLEVELSER I TRYGGE RAMMER
Vi hjælper gerne med hele pakken og udvikler et skræddersyet
koncept til jer, som passer til jeres hverdag, lyst, vovemod og

muligheder, uanset om I ønsker teambuilding i tre timer eller
et forløb over en hel weekend.
Sammen finder vi den helt rigtige løsning for jer.
Styrk sammenholdet og find ny energi med det populære Team
Challenge, find potentialet i jeres forskelligheder med Brain
Game eller GPS Adventure, eller lad os sammensætte det unikke
firmaarrangement for jer. Vi leverer oplevelser både til lands, til
vands og i luften og glæder os til at vise jer hvad teambuilding
verdenen kan byde på.

Teamudvikling med fokus
på læring og udbytte
Læring og fælles succesoplevelser med indbyggede læringsmoduler skræddersyet til jeres udfordringer og potentiale.

DET LÆRENDE MENNESKE
Teamudvikling er teambuilding med læring. I får de samme store oplevelser, men nu tilført læringselementer, som er tilpasset
jeres udfordringer. I trygge rammer får I mulighed for at udfordre hinanden i en række lærerige aktiviteter, der udfordrer jeres
samarbejde og giver jer brugbare værktøjer til jeres fremtidige
arbejde som team.
Teamudvikling viderefører de gode elementer fra teambuilding
verdenen, men bidrager med øget fokus på læring og udbytte.
Herved sikres I brugbare værktøjer og professionel stillingtagen
til jeres måde at kommunikere og samarbejde på.

CoastZone’s værktøjer er operationelle så de hurtigt kan forankres i jeres team. Alle forløb tager udgangspunkt i »det lærende
menneske«, hvor omdrejningspunktet er at læring der oplevelses, huskes i langt højere grad end læring der kun bliver fortalt.
Med et teamudviklingsforløb får I værdifuld viden med hjem, som
I med fordel kan implementere med det samme. Vi sætter en
stor ære i at arbejde med anerkendte værktøjer og skræddersyr
alle forløb så de matcher jeres ønsker, behov og pågældende
gruppe. Et teamudviklingsforløb kan stå for sig selv eller fungere
som del af et kick-off, afdelingsmøde eller strategi seminar. Forløbet kan ligeledes vare én dag eller være en del af et længere
forløb, hvor vi arbejder med netop jeres udfordringer.
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