Fokus
Spil og konkurrence
Frisk luft og ny energi
Teamwork og teamdynamik
Indsigt og oplevelse

Spot On
Konventum & Højstrupgård

Sæt jeres teamwork i spil
Brug naturen som aktivt og energigivende pusterum
Anderledes og aktivt guider Spot On jer gennem det smukke landskab, der omgiver
Konventum og Højstrupgård. Samtidig udfordrer det taktiske spil jer i paratviden og logik,
kreativitet og teamwork. Parken, skoven og stranden er jeres spilleplade, I er brikkerne og
GPS-teknologien jeres redskab. Der er lagt op til konkurrence i et energigivende pusterum.
Bevægelse, orientering og opgaveløsning
I små teams bevæger I jer rundt i området med en tablet, hvor I har det fulde overblik over
en lang række pointgivende spots. Hvert spot rummer en opgave, der automatisk toner frem
på skærmen: Måske en kryptisk gåde? En visuel fortolkning af et budskab? Paratviden
omkring området? En kreativ teamøvelse? Eller en udfordring på ord eller tal?
Samarbejde i nyt perspektiv
Spilsuccesen bygger på god dialog og brug af jeres forskellige kompetencer. Opgaverne
skaber naturlig refleksion og sætter jeres samarbejde i et nyt perspektiv. Den friske luft giver
jer masser af energi og gør jer skarpere. Uret tikker, og det er tid til at træffe en beslutning.
Den fælles indsats bringer jer ikke kun tættere på mål, men også tættere på hinanden.
Et skræddersyet forløb giver større udbytte
Bring jeres virksomhed og konkrete konferencemål i spil med skræddersyede opgaver, og
sæt fokus på de emner, der giver mening for jer nu eller på sigt. Den legende og levende
form skaber en dybere og mere handlingsorienteret dialog end den, I har i mødelokalet. Vi
står selvfølgelig klar til at forkæle jer med forskellige lækkerier undervejs, hvis I ønsker det.
Mere information og booking
Kontakt vores konferenceafdeling på telefon + 45 49 28 09 00 for tilbud og mere information
om de mange muligheder, Spot On giver jer i forbindelse med jeres arrangement.

