NÖJDA KUNDER — REFERENSER
Vi presenterar här ett litet urval av nöjda kunder med lite olika mål/syften med sina
arrangemang. Alla med spännande aktiviteter i de härligaste av fjällmiljöer, lite
utanför turistståken.
LEDARUTVECKLING/TEAMBUILDING - FJÄLLEN
Berg & Dahl har under ett antal år arrangerat
konferensresor och ledarutvecklingskurser åt
Landstinget. Programmen har varit av mycket
skiftande karaktär och genomförts såväl sommar
som vinter.
Miljön i fjällvärlden och de fina uppläggen med motion,
natur och kultur har verkligen stöttat vårt arbete på
bästa sätt och gett oss många minnen för livet,
- förutom en bra konferens förstås.
Våra chefsutvecklingskurser har blivit något alldeles
extra sedan Berg & Dahl kom in i bilden. Jag tror att det
är svårt att hitta några mer idérika och seriösa i branschen.”
Vi börjar alltid vårt arbete direkt i konferensbussar. På så sätt kan vi utnyttja restiden
maximalt. Man upplever att själva transporten bara försvinner.”
Cajse-Marie Lindquist, Utvecklings/planeringschef,
Landstinget i Uppsala Län

KONFERENS + GRÄNSLÖST FJÄLLÄVENTYR
Inför planeringen av höstens arbetskonferens tog
jag kontakt med B&D.
När jag lade upp programmet tillsammans med Berg
& Dahl kände jag direkt att det här kunde bli riktigt
intressant.
Arbetet, utvärderingen av nya produktideér, liksom
programmet i övrigt blev en fullträff.
Trots… (eller kanske tack vare) att vi var tvungna att
lägga konferensen i månadsskiftet september/oktober.
Mellan arbetspassen fick vi uppleva det mesta av natur
och äventyr.
Även de flesta vädertyper, - allt från snö till kristallklar
himmel. Alla upplevelser och naturscenerier fyllde kropp
och själ till bredden.
Maten och miljön på vackra Knappgården blev till ett
kulinariskt äventyr som man önskar få uppleva fler
gånger i livet.
Det bästa minnet är nog kanotsafarin. Vi paddlade efter en otroligt slingrande vattenväg med
små forsar och höga vita fjäll i fonden. Vi ville att den turen aldrig skulle ta slut!
Vi återkommer gärna till B&D nästa gång!
Kjell Andersson
Vd
MedicIT Sverige AB

Fler fjällreferenser på nästa sida
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LEDNINGSGRUPP/PLANERINGSMÖTE - FJÄLLEN
Vi anlitade Berg & Dahl för vår ledningsgrupp första
gången i vårvintras.
Vi flög upp till Idre och det tog totalt bara två timmar
från Bromma flygplats till underbara Lövåsgården i
Grövelsjön.
Vår ledningsgrupp har alltid ett hårt och effektivt
program och vi brukar därför försöka hitta en
lämplig inramning för detta.
Miljön och de spännande aktiviteterna samt den kultur
vi fick ta del av var mycket intressant och trevlig.
Inte minst den spännande samekulturen samt mysig
bygdekultur av typ ”helgdagskväll i timmerkojan” i en
fäbod långt ut i fjällvildmarken dit vi tog oss på ett
mycket spännande sätt.
Vi provade även på ”nordisk stil” med draghundar som tog oss till en liten översnöad koja,
långt ute på kalfjället, där samerna tog emot och bjöd på genuin samelunch.
”Ledningsgruppen var mycket nöjd med programmet och den fina kontakt vi fick med
arrangörerna.
Vi kan på det varmaste rekommendera Berg & Dahl till dem som söker något
utöver det vanliga.”
Helena Arvidsson, Marknadsassistent
TeliaSonera HK, Farsta

KUNDINCENTIVE - FJÄLLEN
Vi anlitade Berg & Dahl för att göra en exklusiv
incentive-resa för våra största kunder.
Det var produktpresentationer, fest och tävlingar
redan på uppresan i konferensbussen, så restiden
märkte vi inte mycket av.
Det blev en dundersuccé med många upplevelser och
äventyr som vi aktivt deltog i. Programmen var verkligen
spännande och långt utöver det vanliga man kan vänta
sig när man tänker på skidor och snö. Allt kändes äkta
och inte jippobetonat.
Servicen var perfekt och alla deltagarna var smått lyriska.
Detta var en betydligt bättre marknadsföringssatsning
än att sätta in helsidesannonser i branschtidningar.
–Det här kommer vi att satsa på fler gånger!
Per Hvass, Marknadschef,
Tabulatorteknik AB, Stockholm

SAMARBETSPROGRAM I VÄGLÖST LAND
Berg & Dahl hjälpte oss med ett tufft och lärorikt
samarbetsprogram i svenska - och norska
fjällvärlden.
- Att nå samma resultat att få ihop en fungerande grupp
av 30 nyanställda på traditionellt sätt, hade kostat stora
pengar, och inte minst tagit mycket lång tid".
Maria Låftman
Livia AB/Nordea
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INCENTIVE/TEAMBUILDING - FJÄLLEN
Berg & Dahl tog fullständigt andan ur oss!
Inför avslutningen av ett 2-årigt projekt tänkte jag
överraska vårt unga och duktiga arbetsteam med en
värdig och tuff avslutning som går utanpå det mesta
när det gäller äventyr.
Gruppen var helt ovetande om programinnehållet och
fick bara veta vad som skulle ske för stunden.
”Visst hade jag positiva förväntningar när jag la upp
programmet tillsammans med Berg & Dahl, men när
resan väl blev av tog de fullständigt andan ur oss, både
kroppsligen och själsligen.”
Företag som vill göra något riktigt äkta med fantasi och
kvalitet mellan konferenspassen bör vända sig till
Berg & Dahl.
Brian Meese, Projektledare,
Front Capital Systems AB, Stockholm

KONFERENS/KICKOFF - FJÄLLEN
I december åkte vi med 60 personer på konferensoch friskvårdsresa med Berg & Dahl till Fjätervålen i
Idre-Särnafjällen.
Vi gör den här typen av konferensresa 1-2 gånger per år,
men har aldrig blivit så väl omhändertagna.”
”Redan före resan kom Berg & Dahl på informationsträff
med gruppen. De visade bilder, utrustningar och pratade
om lämplig klädsel etc. Detta gjorde att även personer
som normalt inte följer med på den här typen av resor
valde att delta.”
Resan genomfördes med välplanerade konferenspass
och spännande aktiviteter för alla deltagarna i gruppen.
Det blev massor av motion, natur, kultur, - och spännande
mat, tillagad av en av landets bästa viltkockar.
Jag tror inte vi har haft mer nöjda deltagare på en
konferensresa.
Marie-Louise Karlsson, Sekreterare
Skandia, Stockholm

