VÄRSKE häälestus
sügiseseks ärihooajaks

Fookuses
Emotsionaalne väärtus: uus energia, inspiratsioon,
fun ja tugevam tiimitunne.

Äriline väärtus: värske eesmärkide-visiooni
ühisvaade ja selge vastus küsimusele, MIKS me seda
teeme.

VÄRSKE häälestus
„Purakas sügishooajaks“

ÜLEVAATLIK mänguplaan
Enne reisi: lihtne küsitlus osalejate ootuste kohta, sisend
ühistegevusteks ja konkreetsete ettevõtte väljakutsete
kaardistus, mis vajavad uutmoodi vaadet ja lahendusi.
PÄEV 1: kohalike oludega tutvumine ja ühismatk ca 4-5 h
kõigile mõnusas tempos. Lõunatame mäe tipus. Õhtul
sisseelamise VIKTORIIN ettevõtte ja Saalbachi kohta,
homse päeva tutvustus.
PÄEV 2: pikem matkapäev, kus stardime hommikul ja
naaseme õhtul. Osa matkast teeme meeskonna mänguna,
kus on sees nii orienteerumist kui teadmiste kontrolli.
Õhtul saunatamine ja vestlusõhtu hotelli peremehe
Hillariga kohalikest kogemustest.

ÜLEVAATLIK mänguplaan
PÄEV 3: ühine rattamatk, mille rajad valime vastavalt
raskusastme soovidele. Ühine sihtpunkt on Zell am Zee
nimeline mägilinn, kus jätame vaba aega avastamiseks ja
niisama olemiseks.
PÄEV 4: unistuste päev. Tutvustan eelnevalt kohapealseid
võimalusi ja iga inimene saab teha täpselt seda, mis tema
hinge rõõmust rõkkama paneb! Õhtul saunatamine ja
päeva muljete vahetus.
PÄEV 5: viimane ühismatk. Visioonimäng pilvepiiril, kus
laseme mõtetel julgemalt ette vaadata ja tuletame selgelt
meelde MIKS, me teeme seda, mida me igapäevaselt
teeme.

Arendustegevused
Eesmärk: pilvepiiri vaatega eesmärkide-visiooni
ühisvärskendus ja selge MIKS kõigi jaoks.
Esimesed kaks päeva keskendume indiviidile, sest meeskond
on täpselt nii tugev, kui iga indiviid selles. Päevaste aktiivsete
tegevuste hulka on integreeritud individuaalsed
mõttehetked, kus aitame senistest piiridest välja astuda ja
teada selgelt oma tugevusvaldkonda, panust ettevõttes.
Keskmise päeva anname ajule puhkust ja naudime üheskoos
Alpide võlusid! Viimasel kahel päeval vaatame koos otsa
mägede tipust ettevõtte visioonile (kuhu me minna tahame
ja millist muutust luua) + leiame lahendused tänastele
väljakutsetele. Arendustegevuste tulemist teeme ka reisi
järgselt kirjalikku kokkuvõtte.

Orienteeruvad hinnad
Sisaldab 5-päevast reisikorraldust ja sellele eelnevat
ettevalmistust. Sisu ja tegevused loome-seome
ettevõtte väärtuste ja visiooniga.
PAKETT sisaldab:
Majutust kahekohalises toas hotellis MULK
Hommiku- ja õhtusöögid
Mägirattalaenutus koos kiivriga
Käimiskeppide laenutus
Saunakeskuse kasutus
Reisijuhi teenus
Ettevõtte koolitus- ja arendustegevused, mille täpsema
sisu loome vastavalt reaalsetele vajadustele.
*Lisakulud: transport, lõunasöögid ja isiklikud ostusooovid.
Konkreetse hinnapakkumise esitamise vastavalt teie soovidele.

Inimese hind 12-18 grupi korral

850 eur
Inimese hind 19-25 grupi korral

800 eur
Inimese hind 26+ grupi korral

750 eur
Reisipakett ei sisalda kohalesõitu:
transpordipakkumise korraldame vastavalt teie
soovidele. Hindadele ei lisandu käibemaksu.

Inspireerivate kohtumisteni!
kristel@sporttravel.ee / www.sporttravel.ee

