
CoastZone teambuilding på 
Skanderborg Park

Brain Game

Indendørs mødebreak med teamwork og personlighed                    

Bring De 9 Intelligenser i spil og mærk motivationen. Dynamik 

og dyst i små teams bygger på forskellighedernes styrke: 

Hvem er logisk, visuel, naturalistisk, sproglig, filosofisk, musisk, 

kropslig, inter- og intrapersonel?

Den ene udfordring tager den anden i højt tempo, naturligvis 

med masser af plads til highfives og gode grin. I jonglerer ord og 

tal, knækker koder og samler figurer, finder rytmen i dans og 

stomp og får styr på dyr og humør. 

3 timer for 12 personer kr. 9.000,- + moms

Pr. ekstra person ved 3 timer kr. 375,- + moms

GPS Adventure

Træn kommunikation over afstand ude og inde                                            

Praktisk erfaring med kommunikation kan gøre vejen fra ord til 

handling kortere. I et virkelighedsnært spil afspejles hverdagens 

udfordringer med forståelse og flow af information. 

I arbejder sammen i små teams; den ene halvdel indendørs og 

den anden halvdel udendørs. Telefonkontakt og GPS-tracking er 

forbindelsen mellem teamets to enheder, og vidensdeling viser 

sig at være nøglen til at lokalisere checkpoints og løse opgaver.

Oplevelsen er ideel, hvis kommunikation er på programmet. Peg 

fx spilopgaver mod jeres fagområder og bearbejd dem aktivt. 

3 timer for 12 personer kr. 11.600,- + moms

Pr. ekstra person kr. 550,- + moms

Skræddersyede opgaver kr. 5.000,- + moms

The Five Behaviors of a Cohesive Team®

Fem adfærdstrin til fælles resultater

Patrick Lencioni er ét af de mest anerkendte navne inden for 

udvikling af teams. Sammen med vidensbanken Wiley har han 

skabt det banebrydende læringskoncept; The Five Behaviors of 

a Cohesive Team®. Her smelter førende teknologi fra 

profilværktøjet Everything DiSC® sammen med teorien om 

værdiskabende teamadfærd. Det unikke ved konceptet er 

målbarheden: Ja, man kan faktisk måle udvikling af samarbejde! 

The Five Behaviors of a Cohesive Team® er et skræddersyet 

forløb. En teamprofil, der afdækker jeres behov,  er grundlag for 

jeres specifikke forløb. Et typisk forløb strækker sig over 1 hel 

dag og 5 halve dage fordelt over en periode på 3-4 måneder.

1 hel dag for 12 personer kr. 25.000,- + moms

½ dag for 12 personer kr. 15.000,- + moms



Hvad kan vi hjælpe jer med?

Skanderborg Park er en tæt samarbejdspartner gennem flere år, 

hvilket er jeres garanti for en givende helhedsoplevelse. 

Ved at booke et aktivt mødebreak eller teamudvikling her, får I 

mere ud af tiden sammen. 

Har I andre planer, kan vi også hjælpe jer:

Medarbejderdage og workshops - Kultur- og strategiforløb 

Trivsel og arbejdsglæde - Leder- og medarbejderudvikling         

Kickoffs og events - Hybridmøder og online teambuilding

Vi hjælper jer på vej!

T +45 70 77 00 77 eller info@coastzone.dk

Skab grobund for udvikling

Har I sat jer et mål om at vokse som team, kan vi hjælpe med at 

give udvikling og vækst plads og prioritering i en travl hverdag. 

Med ord og øvelser åbner vi op for dialogen om, hvordan I over 

tid skaber bæredygtige resultater. 

Vi arbejder med jeres forståelse af teorierne, den praktiske 

træning og refleksionerne, der i sin helhed giver nye indsigter. 

Uanset hvor I står og hvor I gerne vil hen, hjælper vi med at 

definere målet og vejen. 

Med omhu og erfaring vælger vi de rette værktøjer som fx 

Everything DiSC®, Goal Map, The Five Behaviors of a Cohesive

Team® og LEGO® SERIOUS PLAY®.

CoastZone teambuilding siden 2004

Vores verden af teambuilding involverer, motiverer og former 

mennesker, og året rundt kan I bringe hinanden i spil på 

Skanderborg Park.

Med rod i High Performance Team tanken og respekt for 

virksomheden, temaet og den enkelte dyrker vi relationer og 

fremhæver det stærke i forskelligheder. 

Gennem aktiv læring sætter vi samarbejdet i bevægelse og 

skaber grobund for udvikling.   

Vi gør os umage, og vores arbejde med mennesker bygger på 

praktik, erfaring og en særlig passion. 

Vores instruktører og teamkonsulenter er alle uddannede på 

CoastZone Academy og skaber tryghed både fysisk og mentalt. 


