
Priseksempler

Spil hinanden bedre® - teamtræning i græshøjde  Let´s Play time 

”Leg med læring” / træning & tá med hjem værktøjer

”5 kampen” Aktivitetspakke 2 2 timer 200 pr. deltager

”10 kampen” Aktivitetspakke 4 4 timer 400 pr. deltager

Værktøjskassen Aktivitetspakke 6   6 timer 600 pr. deltager 

Aktivitetspakke 1 Inspiration / involverende foredrag 400 pr. deltager

Jule-mysteriet – julefrokost opvarmning

– Sjov – legende teambuilding  1-2 timer 200 pr. deltager

Teamspirit i sne-højde – julefrokost opvarmning

- 5 kampen med 5 vindere 1-2 timer 200 pr. deltager

Byggemand Bob & Klods Hans - julefrokost opvarmning

Vi bygger og hygger m/ Bambus – gummi, 

grankogler, klodser og flødeboller 1-2 timer 200 pr. deltager

Foreningspakker til idrætsforeninger og NGOér

Pakker og andre skræddersyede udviklingstiltag 

til en stærk reduceret pris/ foreningspriser ofte ½ pris

Til ovennævnte pris eksempler skal tillægges et materialegebyr på kr. 1450

Alle priseksempler er eksklusiv moms og forplejning og pr. person, 

Priseksemplet er baseret på hold af min. 20 deltagere. 

Ved færre eller flere deltagere, indhent tilbud.

Prisen baseres på valg af aktiviteter, formål med aktiviteten samt antallet af nødvendige instruktører.

Vi har en lang række teambuildingsøvelser og aktiviteter som vi kan bringe i spil, f.eks.:

Graffiti-træning - Sang og Dans - Stjerneløb –– Triolektrisk fodbold – Licens til at dræbe Dracula – Vind

så meget i Kan - Byg en katapult – Guldmine spillet – Walk, talk og find skatterne (som geo-casche)

Dilemma spillet – Lego-Let´s Play – Mordet ved den sorte hest – Hvem skal til Balgata - De 9 prikker og

labyrinten - Tegn din makker – At vokse som voksen – Ros og anerkend - Hula Hop – og de løbende

forbedringer - Det blinde kvadrat -The T & Det kreative søm - F og kunsten at tælle til 10 - Spande,

spænding og dynamik - Byg en katapult - Byg noget der er vigtigt - Råbåndsknob for viderekomne - Kort

og godt - Find 5 ting – Hvem er hvem – Æggets frie fald – Den kreative snor øvelse – Ide´staffetten

VM 2030 verdensmål/hverdagsmål - De seks tænkehatte – Pølse-fabrikken – Én for alle, alle for én –

Første gang jeg så dig – Rundt om navnet – Kluddermikkel.
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