TEAMBUILDING
PÅ NYBORG STRAND

TEAM BUILDING DER SKABER ENERGI OG SAMMENHOLD

CoastZone er kåret årets bedste teambuildingleverandør i 2016 og 2017. Vi er Danmarks førende inden for medarbejderudvikling og
oplevelser til erhvervslivet. Sammen med Hotel Nyborg Strand har vi sammensat en række teambuilding forløb, der knytter jer
tættere sammen, giver ny energi til mødet og skaber en fælles referenceramme. Find inspiration nedenfor og kontakt os for yderlige
information og booking: 70 77 00 77, info@coastzone.dk

STAND UP PADDLE TEAM CHALLENGE

Sammenhold, glæde og energi til vands og lands!
Vi arbejder med store team SUP boards med plads til op til 8
personer, hvilket forener de aktive udfordringer med fællesskab
og konkurrence. Team SUP kombineres med samarbejdsøvelser
til lands, hvilket forfiner rammen og vækker alle sanser!
Udendørs fra 8 personer i 2 timer kr. 5.250,- + 510,- pr. person

GPS ADVENTURE

Kommunikation, teknologi og konkurrence!
Mærk energien, når jeres samarbejde udfolder sig i simulation til
hverdagen. Med kontrolrum, live tracking og iPads på basen og
en telefonlinje til felten er scenen sat for kommunikationserfaringer i en dynamisk, lærerig og sjov konkurrence!
Ude og inde fra 8 personer i 3 timer kr. 4.200 + 500,- pr. person

BRAIN GAME

Samarbejde, intelligenser og energi!
Øjeblikkelig stemningsskaber i mødelokalet eller som optakt
inden middagen. Vi involverer de syv intelligenser; er du logisk,
beslutningsdygtig, social, sproglig, musikalsk, visuel eller
kropslig? Hvem samarbejder bedst og vinder konkurrencen?
Indendørs fra 8 personer i 2 timer kr. 4.200,- + 295,- pr. person

COASTZONE CHALLENGE

Samarbejdsøvelser og energi i frisk luft!
Parken danner rammen i denne challenge, hvor I dyster i teams
side om side. Gennem en række forskelligartede teamopgaver og
samarbejdsøvelser finder I styrke i forskellighederne og lærer
hinanden at kende på en sjov og anderledes måde i frisk luft.
Udendørs fra 8 personer i 2 timer kr. 5250,- +350,- pr. person
Alle priser er ekskl. moms og gældende for bookinger i 2017

