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En sikker
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NATURENS KOMPETENCER

INNOVATION

Fjord&Bælt

Dacapo

Fjord&Bælt – oplev havets magi!
Vi byder på et fagligt og underholdende indhold i den tiltrængte pause.
Kom med til en verden af unikke oplevelser med havets dyr. Besøg os i
Kerteminde eller lad os sammen tage til vandkanten hvor som helst med
mulighed for at komme helt tæt på havet og dyrene i deres naturlige miljø.
En introduktion til bæltet under overfladen på en spændende, sjov, social
og givende måde!
Så har du 1-2 timer, så kan vi blandt andet tilbyde aktiviteter som; waders
i vandkanten, snorkling i våddragt, foredrag, spændende dissektioner og
meget, meget mere.

Temaet er organisations- og personaleudvikling, og metoden er teater…
Dacapo afdramatiserer hverdagen ved at dramatisere den. De gør komplekse problemstillinger tilgængelige og konkrete ved at sætte det i spil, som er
på spil i organisationen. De kombinerer forskellige teatermetoder med dialog i en proces, hvor både kroppen, følelserne og intellektet bliver aktiveret.
Dacapo er den ideelle partner, som kan sætte en anderledes vinkel på dit
arrangement eller temaer i virksomheden. Brug dem f.eks. til:
• Åbning af konference
• Heldagsseminar
• Workshops
• Teambuilding med teater
• Historiefortælling
Dacapo består af konsulenter og teaterfolk i et
banebrydende tværfagligt samarbejde.

Se hvem vi er på www.fjordbaelt.dk

FunFirst – Leg og læring i organisationer.
Arbejdsglæde, engagement, energi, leg og kreativitet er den røde tråd gennem alle vores aktive medarbejderarrangementer.
Uanset om fokus ligger på den gode fællesoplevelse eller på teamets
udvikling, arbejder vi med en anerkendende positiv og humoristisk tilgang.
Med musik, leg, spil og andre fysiske aktiviteter sætter vi fokus på det, der
rør sig i virksomheden netop nu. Vi understøtter uddannelse, læring og
intern kommunikation.
Brug os til:
• At skabe energi og nærvær på de ”døde” tidspunkter under mødet
eller konferencen.
• Musikalsk teambuilding, der favner bredt i organisationen.
• Workshops.
• At understøtte ledelsens kommunikation til medarbejderne med sjove
inspirerende aktiviteter.
• Events med små og store grupper.
Vi har gennemført over 2000 medarbejderarrangementer for danske og
udenlandske virksomheder, og vi glæder os til at gøre jeres næste event til
en 100% succes.
Se mere på www.funfirst.dk
NYBORG STRAND er aktiv partner i

Se mere på www.dacapo.as

Kommunikations faBRIKKEN
Talking Bricks tager udgangspunkt i LEGO-universet og kombinerer teori,
aktiviteter og refleksion.
Gennem praktiske øvelser udfordres deltagerne på samarbejde og på at
kommunikere med hinanden.
Kommunikations faBRIKKEN opsummerer resultaterne, og refleksion sikrer
en langsigtet forankring af læring og udvikling til gavn i hverdagen.
Udbytte er motivation og større arbejdsglæde med positiv afsmitning på
bundlinjen – og hvem vil ikke gerne sikre sig det!
Se også mere på www.brikken.dk

Sejlture med de flotte, gamle træskibe
Maritimt Center Danmark samarbejder med fem flotte, fynske træskibe,
der tilsammen kan have 186 gæster med. Farvandene rundt om Fyn giver
mulighed for at finde rolige bugter og vige uanset vejret, og alle skibe er
indrettet med en hyggelig salon under dæk. Sammen med den professionelle besætning kan gæsterne være med til at sætte sejlene, eller de kan
læne sig tilbage på dækket og nyde, når vinden tager fat. Der er mange
muligheder for en god tur.
Se mere på www.maritimtcenter.dk
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Kontakt
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ENTERTAINMENT
Showbizz Danmark

What2Do

Underholdningsbureauet, der er den perfekte sparringspartner til ethvert
arrangement. Showbizz Danmark har kontakt til hele underholdningsbranchen i Danmark og kan bl.a. være behjælpelig med:
• Musik til festen (solomusikere, duoer, trioer, danseorkestre,
jazz-orkestre m.m.)
• Underholdning (entertainere, stand-up komikere, sangsolister m.m.)
• Foredragsholdere
• Pianist til fællessangen
• Garde til at tage imod møde-/festdeltagere
• Koncertnavne
• Aktiviteter til temafesten
Vores faste kontakt er impresario Andy Hansen.
Se mere på www.showbizz.dk

KONFERENCE
med ”pasningsgaranti”

Se mere på www.what2do.nu

TRANSPORT
Nyborg Rejser
Dør til dør transport, transferkørsel ved ankomst/afrejse, virksomhedsbesøg,
ledsagerudflugter m.v., så er Nyborg Rejser påpletten med små og store
busser alt efter dit behov. Nyborg Rejser tilbyder desuden konferencebus med
plads til 27 personer.
Se mere på www.nyborg-rejser.dk

Nyborg Strand erhvervede sidste år én af Nyborgs skolebygninger, som
ligger i umiddelbar forlængelse af vores parkeringsplads – mellem
Christianlundsvej og motorvejen. På sigt tænkt som en udvidelsesmulighed
af vore faciliteter, men her og nu en god og sund investering i en bygningsmasse med mulighed for fremleje indtil eget behov opstår – derfor er et
rigtig godt initiativ via Skovbrynets børnehus kommet i stand; et privat initiativ med etableringen af en privat vuggestue/børnehave med lang åbningstid – 10 akutpladser står til vores rådighed, hvis du skulle få brug for det.
Skovbrynets Børnehus er godkendt til 20 børn i alderen 0-2 år og 35 børn i
alderen 3-5 år.
Se mere på www.brynet.dk

TEAMBUILDING
CoastZone
Teambuilding og afvikling af events – aktiviteter til land, til vands og i luften.
CoastZone skaber rammerne for et oplevelsesunivers, hvor deltagerne kan
udfordre og udvikle sig – for sjov og for alvor. Der sammensættes aktiviteter
med fokus på succesoplevelser, hvor der er plads til alle ambitionsniveauer
– uanset, om I skal have det sjovt et par timer, skal have planlagt et stort og
motiverende kick-off eller skal udvikle medarbejdere og ledere.
Se mere på www.coastzone.dk

DESTINATION NYBORG

TEKNIK
AV Center
Fokus er på oplevelsen, du ønsker at skabe – teknologien er midlet…
Det Nyborg Strand ikke selv har i AV udstyr, har AV Center.
AV Center tilbyder salg, udlejning, service og support af
professionelt AV udstyr.
AV Center leverer alle former for audio- og visuelt udstyr – videoudstyr,
storskærmsprojektor, lydanlæg, lysanlæg, informationssystemer, video
konference, fladskærme, tavler, lærreder og meget mere…
Se mere på www.avcenter.dk

Nyborg Strand

Få større succes på din næste konference med Konference-App og iPads
fra What2Do. Et komplet dialog og afstemningsværktøj i en iPad. Foruden
program og baggrundsinformation om sponsorer og talere, fungerer løsningen som et dialogværktøj mellem konferencens deltagere, arrangørerne og
oplægsholderne. Det er nemlig muligt at stille spørgsmål og foretage afstemninger i løbet af konferencen. Det giver en god fornemmelse af stemningen
og dokumenterer holdningerne til de forskellige indlæg.

Østerøvej 2

Et unikt samarbejde mellem Nyborgs 7 hoteller/overnatningssteder giver
mulighed for at tilbyde i alt 95 konferencelokaler, 1.350 senge, 1.540 gratis
P-pladser, tusindvis af oplevelser! Et mødested indenfor kun 2,5 km.
Se mere på www.destinationnyborg.dk

FOTOGRAFERING
Dan Gabay www.gabay.dk
Reportage, stemningsbilleder fra dit arrangement eller en speciel begivenhed eller slet og ret et godt gruppebillede, så er de lokale fotografer kun et
blitzlys væk…
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