Teambuilding games
Original UH

Her deles gruppen op i hold á 4-5 pers, og tiden, der bruges i udfordringerne, bliver et mindre konkurrenceparameter, idet holdet, som scorer flest points, tager sejren hjem.

Tid: 1,5-4 timer
Antal: 4-150 deltagere

I har adgang til alle 40 udfordringer. Betragt det som en
smørrebrødsseddel over udfordringer, hvor hvert hold på
stedet vælger, hvilke rum det vil satse på. Hvor mange man
når at prøve, afhænger af den på forhånd fastsatte tid - plus
holdets taktik i udvælgelsen.

Tilfredse gæster siden
2006

Beat the House

En gang imellem kan det være sundt at konkurrere med hinanden i stedet for mod hinanden. Målet her er at knække
samtlige husets 40 udfordringer ved at udnytte jeres fælles
pool af ressourcer.

Tid: 3-4 timer
Antal: 10-25 deltagere

Her indtager vi en mere coachende rolle, hvor vi kommer
ind på snak om team-aktiviteter med fokus på positiv indstilling, energi og åbenhed. Når gruppen drager hjemad, vil
den garanteret have en stærk ”vi”-følelse!

Mod et fælles mål

Kaffe & te inkluderet

50/50

Mange ukendte ansigter på arbejdspladsen? Prøv vores
”50/50” for at opnå flere kontaktflader og mere indbyrdes
omgang mellem deltagerene.

Tid: 3-4 timer
Antal: 20-50 deltagere

Vi opdeler spillet i to runder og huset i to etager og kører
to separate dyster. Nye hold og nye bekendtskaber i anden
halvleg! Perfekt til at opbløde interne grupperinger og opdage nye sider hos kollegerne. For yderligere samkvem er
der indlagt en kaffepause midtvejs.

Én kæmpe mingel!

Kaffepause inkluderet

Focus Play

Hvad vil I have ud af
besøget?
Tid: 1,5-2,5 timer
Antal: 4-40 deltagere

Battle of Divisions
Ægte konkurrenceånd!

Tid: 2-3 timer
Antal: 10-150 deltagere

Vil I booste kommunikationen, ledelsesformen eller den
proaktive tankegang i teamet? Vælg det, I vil fokusere på!
Huset rummer 40 udfordringer, og ikke to af dem er ens.
Her sørger vi for, at I får præcis den håndfuld udfordringer,
der tjener jeres formål bedst. I får peptalk og vejledning af
vores dygtige coacher for at sikre den optimale udnyttelse
af tiden og udbytte af besøget.

Sæt skub i den venskabelige konkurrence på arbejdspladsen. I denne leg kan to forskellige afdelinger i virksomheden
udfordre hinanden.
Konceptet blev til på baggrund af et ønske fra vores gæster
om at udvikle en intern turnering, som kunne øge sammenholdet i egen afdeling, samtidig med at man får mulighed for at slå kollegerne. Vær forberedt på et højt tempo
og ægte konkurrenceånd!

En kreativ &
'funtastisk' verden i
konstant bevægelse
venter dig!
Udfordringer,
Konference & Event!
15 nye udfordringer
bygges hvert år
Hjemmelavet!
Udfordringerne &
vores tekniske platform udviklet helt fra
grunden

15 min
fra Kastrup Lufthavn
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