STOCKHOLM

30 – 300 pers

— Historie-, kultur- och skattjakt i Storstadsdjungeln —
Samarbete / get-together / kundevent
Upptäck Stockholm och en del av dess ”skatter” på ett nytt, lärorikt och roligt sätt.
Spännande ”Skattjakt i Storstadsdjungeln” sätter era stadskunskaper, uppfinningsrikedom, äventyrsanda, iakttagelse- och samarbetsförmåga på prov!
Fungerar även för mycket stora grupper! - Vi har genomfört skatt- & kulturjakten med 150 utländska deltagare inbjudna av Volvo.
Vi sätter ihop ett program anpassat efter antal dagar,
konferenstid och resans/aktivitetens syfte

HISTORIE-, KULTUR,- OCH SKATTJAKT I ”STORSTADSDJUNGELN”
Teambuildande, intressant, lärorik och rolig lagtävling.
Vi anpassar innehåll och sträckning utifrån disponibel tid och ert syfte med
aktiviteten.

Vi hoppas att Ni kommer att få en härlig, lärorik, spännande och givande
vistelse tillsammans i och runt en av världens vackraste städer.
Vårt mål är att Ni skall återvända till vardagslivet
styrkta till kropp och själ och fungera ännu bättre,
både privat och i arbetslivet!

Tävlingsetapp 1.
BRIEFING Genomgång med hela gruppen. Utdelning av loggbok, karta, kamera,
kompass, biljetter och “nödkuvert”.
START
Deltagarna startar från olika startplatser.
Grupperna följer sin loggbok och karta, löser sedan sina uppgifter, plus att även
ta några kreativa foton efter vägen. Bilderna bör helst ha något tema. (Ev. med
företagsanknytning).
Via sina loggböcker lotsas grupperna till sevärdheter och kulturella platser runt
Slussen, Söder, Gamla stan och Djurgården och får lära sig en hel del om
Stockholm på ett roligt sätt.
Varje grupp kommer att få biljetter för spårvagn/färjor/T-bana/bussar.
MÅL
Målgång sker vid hotellet eller hyrd lokal.
Alternativ etapp 1.
Grupperna har var sin guide med sig som efter vägen berättar om platser,
historia och byggnader. Gruppen sköter “navigeringen” och fotografering.
Tävlingsetapp 2.
Skapa en kreativ interaktiv bildpresentation.
Presentationerna bör inte ta mer än ca 5-6 minuter .
Här kan företaget innan grupperna startar skattjakten t.ex. välja att
grupperna skall ha ett tema, endera givet från början eller fritt valt.
(Kanske skall en av företagets produkter eller tjänster kan ingå i temat)
REDOVISNING Varje grupp skall göra en snabbpresentation via PC och vid
“redovisningen” inför alla deltagare redogöra för sin version av temat.
Tidpunkt för detta enligt ök.
Alternativ etapp 2.
En lite enklare variant är
FOTOTÄVLINGVarje grupp lämnar in 5 bilder på ett usb-minne.
Vi skriver sedan ut bilderna och sätter upp och lagen får rösta fram bästa
fotoserie på fotoutställningen.
PRISUTDELNING

(Tidpunkt för detta enligt ök).

PERSONLIG UTRUSTNING
Liten ryggsäck typ Kånken för personlig utrustning, extra tröja, mössa, vantar och
regnkläder etc. (Beroende på årstid och väder)
Regnrockar kan berställas av B&D.
HOTELL, KONFERENSRUM, MÅLTIDER, AVSLUTNINGSFEST.
Vi hjälper er med allt ni behöver.
Varför inte avsluta kvällen med en skärgårdsfest ute på Södertörn.
Bara 30 minuters utanför city ligger Tyresö Slott, L:a Tyresö och Notholmen där vi
ordnar härlig fest med underhållning och god mat i vacker skärgårdsnatur. Mindre
grupper på Notholmen eller Prinsvillan. Större grupper Slottsträdgården där
Follbrinkströmmens porlande vatten möter havet. Se Södertörn.
På Södertörn bara 30 min från city erbjuder vi många andra spännande aktiviteter i
fantastisk härlig och spännande miljö.
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