COMWELL AARHUS CITY REFLECTION

MOTIVERENDE
MØDER...
SKAB MOTIVERENDE MØDER
Comwell og CoastZone har indgået et samarbejde og til
byder sammen konceptet Motiverende Møder.
Konceptets formål er, at maksimere udbyttet af jeres møder
via motivation, deltagerinvolvering og oplevelser. På denne
måde sikres det, at jeres faglige mødebudskab forankres
hos alle deltagere.
OPLEV MØDEBUDSKABET – SKAB STØRRE VÆRDI
I forbindelse med jeres møde på Comwell Aarhus byder vi
jer velkommen til en anderledes mødeoplevelse med input
fra byens æstetiske, reflekterende og produktive rum.
Konceptet kalder vi Comwell City Reflection. City med det
formål at vise jer Aarhus smukke og inspirerende byliv.
Reflection fordi vi ønsker at I, på turen og i løbet af dagen,
skaber refleksioner til jeres faglige indhold.
Vi glæder os til at vise jer værdien af lærende teambuilding
med fokus på netop jeres mødeprogram.

Fortæl mig og jeg vil LYTTE / Vis mig og jeg vil SE / Forklar mig og jeg vil FORSTÅ / Lad mig opleve og jeg vil HUSKE

...HELT UNIKT PÅ COMWELL AARHUS – CITY REFLECTION
FORLØB
Oplev byens pulserende rum og skab samti
dig kreative refleksioner til jeres møde med
Comwell City Reflection.

Mødes I for, at præsentere ny viden eller
evaluere procedurer og projekter, så sikrer
vi, at dette er udgangspunktet for turen og
oplevelsen.

Flere studier viser, at fysisk aktivitet, socialt
samvær, diskussioner og nye oplevelser skaber
ny energi og øger indlæringsevnen markant.

Til Comwell City Reflection udstyres I med
iPad og oversigtskort, som fører jer trygt
igennem byen med oplevelser, refleksion og
læring i fokus. Via spørgsmål, opgaver og
ny viden opdager I nye muligheder, inspire
res og gennemgår jeres mødeagenda på en
anderledes måde, som sikrer et fast forank
ret mødebudskab.

Comwell City Reflection kan opleves i flere
udgaver, afhængig af jeres agenda og mål
for mødet - og alle kan være med.
Handler jeres møde om at nå målsætninger
og skabe fokus herpå, eller om at danne status
over igangsatte processer, så sikrer vi, at dette
er udgangspunktet for turen rundt i byen.

Som en del af forløbet sikrer vi professionel
sparring, igangsættelse og opsamling før
og efter turen. Comwell City Reflection varer
som udgangspunkt 2 timer. Ønsker I unikke
løsninger undervejs på turen kan dette også
lade sig gøre.

PRIS
Kr. 250,- eksl. moms pr. person, med en mini
mumsbetaling for 12 personer.
KONTAKT
Kontakt os for nærmere info omkring Comwell
City Reflection og vi sammensætter forløbet
efter jeres ønsker og behov.
CoastZone
Simon Rønlev
info@coastzone.dk / Tel. 7077 0077
Comwell Aarhus
Henriette Eli Petersen, MeetingDesignchef
hpe@comwell.dk / Tel. 8672 8000

“Flere undersøgelser viser, at fysisk aktivitet øger koncentrationen og indlæringsevnen samt styrker kreativiteten og hukommelsen markant”
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