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EVENTS & AKTIVE PAUSER  
Lad os underholde jer - brug jeres dyrbare tid på alt det andet!

DOMINO + TASKS
Byg den løsning der opfylder 
opgavens krav. og skaber 
den mest kreative, flotteste, 
fungerende  kædereaktion.   
   Super sjovt ( indendørs)

SLOW BOAT
Vi sejler ud på tur - eller på 
rigtig skattejagt - evt. med 
picnickurv eller/og vi spiser 
og fester undervejs. 
Råhygge! Kbh & Køge Bugt
      andre steder på foresp.

 

SKATTEJAGT APP
En spændende interaktiv 
skattejagt bringer holdene 
rundt i de skønne områder, 
med virtuelle, praktiske 
  opgaver og spørgsmål.

KONTRUKTIONER
Vi har en række sjove 
konstruktionsopgaver !
Der skal planlægges, 
bygges og afprøves
Holder jeres kreation godt   
   nok til at i kan vinde?

CUSTOMIZED
Lad os skræddersy jeres 
event - vi har masser af 
løsninger på lager, og det vi 
ikke har  - skaber vi for jer.

KRIGERKANO
Klassisk dragebådsræs 
med mange teams eller 
som udflugt - de moderne 
dragebåde er altid en stor 
oplevelse og koordination     
    & samarbejde er et must.

Vi glæder os til at underholde jer
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DET KLASSISKE MØDE EVENT
I har brug for at strække benene, grine  
sammen og blive mere klare i hovedet.
Stille, lidt aktivt eller fuld gas. Inde/ude
Skal der være en rød tråd mellem   
  mødet og aktiviteterne?  kun sjov ?

ENERGIZERS - “DE KORTE”
I har kun plads i programmet til 
aktiviteter i 10-30 minutter. 
Vi giver jer en eller to hurtige sjove 
aktiviteter - uden team buildings- 
elementer og fejringer - bare lige på!

SJOV SIKKERHED & MILJØ
NYHED - vi skræddersyr events der 
gør det kedelige (men vigtige) sjovt!
Brand, miljø, affald, førstehjælp, flugt-
veje, arbejdsmiljø, sikkerhedsrutiner.
      Det er sjovt - og det virker !

LEDERGRUPPER & VIP TURE
Vi har lang erfaring med at tilbyde ture 
lidt ud over det sædvanlige: Danmark, 
Norge, Frankrig, Schweiz, Maldiverne, 
Ecuador. Alle aktivitetsniveauer - med
   eller uden fagligt påfyld...

HELDAGSEVENT
Aktiviteterne, maden, underholdningen 
og opholdet er i fokus og skal “bære” 
programmet. Vi sørger for at strikke alt 
sammen til en super totaloplevelse.

OVERNATNING & EVENT
Lad os inspirere jer til hvor i får den 
bedste oplevelse. Vi har udvalgt en 
række skønne samarbejdspartnere i 
hele landet og i udlandet . Eller vi 
fikser det - på stedet i har valgt
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TEAMBUILDING/
GRUPPEAKTIVITETER
PAKKE A: UDE

4-6 nye sjove aktiviteter med 
flere “lag”,så de kan bruges 
som ren underholdning eller 
som team building.
supersjovt
varighed 1-2 timer
Aktivitetsniveau: medium
Påklædning: casual

INTERAKTIV  APP
TEAMBUILDING/GAME
PAKKE C: UDE/INDE

Nyt interaktivt APP/tablet-
baseret teambuilding med 
virtuelle, praktiske opgaver 
samt quiz og foto-svar. 
Super sjovt på alle niveauer.
Opgaverne kan customizes 
varighed 1-2 timer
Aktivitetsniveau: medium
Påklædning: business/casual

TEAMBUILDING/
GRUPPEAKTIVITETER
PAKKE B: INDE

4-8 sjove gruppeaktiviteter 
med kommunikation, 
innovation og samarbejde.
 
varighed 1-2 timer.
Aktivitetsniveau: medium/lav
Påklædning: business/casual

KANO eller KAJAK
PAKKE D: UDE

Kano- eller kajaktur 
Picnic, skattejagt eller 
teambuilding undervejs ?
op til 200 på vandet.

Super socialt & hyggeligt.
varighed 1-3 timer
Aktivitetsniveau: medium
Påklædning: sporty

BOW FIGHT
PAKKE E: UDE

Dyst med bue og med pile, 
der ikke gør ondt! 
Sygt sjovt og alle kan vælge 
deres eget aktivitetsniveau. 
Korte kampe - alle hold 
møder hinanden
Sejrsceremoni og hygge.
varighed 1-2 timer
Aktivitetsniveau:medium
Påklædning: sporty

SEMINARER  m/u
WORKSHOP &
AKTIVITETER 
PAKKE F: INDE/UDE

Inspirations-seminarer:
Service & Salg
Samarbejde & arbejdsmiljø
Motivation & ritualer
Ledelsesannektdoter
Export - hvordan ?
Turisme & destination
varighed 1-2 timer eller 
som dagsseminar
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Vi glæder os til at underholde jer 
alle gruppestørrelser i hele landet

Sejersceremoni, pokaler, medaljer, logoer på udstyr & opgaver, uniformering, H.R.
Temaer, kampagner, integration af budskaber, test, fokus på en enkelt .....bare spørg! 

EVENTS & AKTIVE PAUSER  


