Studieresa ”Green building” till Lissabon
Vi bygger och förvaltar kontorskomplex och köpcentra/gallerier.
Varje år gör vi en studieresa för att få inspiration, nya idéer och för att se
vad som händer på byggfronten i andra städer och länder.
I år var temat ”Green building”, alltså miljövänligt byggande.
En kollega rekommenderade Berg & Dahl som fick uppdraget att hitta
lämpliga resmål och studieobjekt.
Hans Forsslund på Berg & Dahl föreslog Lissabon där man bland
annat byggt gallerier, kontor och en stadspark på ett hamnområde som
tidigare varit svårt industrinedsmutsat.
Vi fastnade för förslaget och tillsammans med Hans Forsslund tog jag
fram ett behovs- och gruppanpassat program.
Resan blev en succé. Berg & Dahl visade oss Lissabon med omgivningar
på ett sätt som var enormt uppskattat – och Lissabon är också en av
de mest spännande städer jag besökt.
Vår VD sa att ”detta var en av de absolut bästa
studieresorna hittills” och jag kan bara hålla med.
Ett kanonprogram kort och gott. Proffsigt genomfört
i en fantastisk stad man gärna återvänder till.
Tack Hasse och José.
Jag jobbar gärna med er fler gånger!
Norbert Adamek
Skanska Fastigheter Göteborg AB
Mer referenser på nästa sida

LISSABON Kongress - kickoff

När arbetsgruppen fick i uppdrag att anordna en kongress för 300 personer var det
naturligt att vi kontaktade Berg & Dahl.
B&D har hjälpt oss flera gånger tidigare på ett förträffligt sätt så valet var inte svårt.
De vet både vad som behövs för en fungerande kongress och vad ett ungt kreativt gäng behöver.
Valet stod mellan Madeira och Lissabon.
Av praktiska skäl valde vi Lissabon, som visade sig vara en av Europas vackraste städer!
Organisationen var perfekt.
Incheckning direkt på bussarna, och att deltagarna skulle flyga
från sex olika destinationer i Sverige och Europa var inget problem för B&D. Kongressrum och grupprum var ljusa och trevliga precis som våra egna rum.
Konferenslokaler/grupprum och utrustning fungerade förträffligt.
Jag for tillsammans med Hans och José från B&D på inspektionsresa till Lissabon före
kongressen.
Jag kunde se vad vi behövde ändra på eller beställa till kongresslokalen och grupprum.
Dessutom fick jag tillfälle att besöka platserna för våra kringaktiviteter.”
Det är ett tufft uppdrag att aktivera 300 personer så att alla deltar aktivt på ett meningsfullt
sätt, vilket var förutsättningen.
Under vistelsen i Lissabon blev jag lugn, jag kände genast att det här skulle fungera.
Och visst fungerade allt! Nästan helt pefekt!
Allt från flyg och konferens till aktiviteter.”
Visst kom det lite regn,
men som tur var det under kongressdelen och under aktiviteterna kom solen fram.”
Lissabon är en stad som jag varmt kan rekommendera - året om! Charmig, annorlunda, trevliga människor och man förflyttas i tid och rum.
B&D lyckades under kongressdagarna visa oss många av Lissabons sevärdheter på ett mycket
aktivt, roligt och finurligt sätt.
Dessutom fick vi ta del av flera andra spännande och mycket annorlunda aktiviteter som byggde på
portugisisk kultur.
Bl.a. ”tjurfäktning” och hästtävlingar på ett minst sagt nytt sätt! ”Våra aktiviteter hölls i fantastiska miljöer
som man som turist inte kan få tillgång till, eller se.”
Jónína Gísladóttir
Human Resource and Knowledge Management
LINQ, Stockholm

Beställ gärna vår proffsinspelade DVD kostnadsfritt
- och se hela arrangemange live.

