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I får: 
– Teoretisk oplæg om teamudvikling og 

teamdannelse.
– Teamet får værktøjer til at styrke sam-

menholdet.
– Mulighed for at anderkende hinanden i 

et off line nærvær.
– I får mulighed for at snakke sammen 

parvis ved en Walk & Talk, som I deler. 
– Mulighed for at komme af med de ting, 

som fylder negativt i dit liv. Dette kan 
siges højt eller holdes for sig selv i sved-
hytten.

– Kolde afvaskninger eller en tur i vandet.
– En uformel stemning og garanti for et 

godt grin.

Resultat: 
• Energi til nye udfordringer.
• En oplevelse I aldrig glemmer.
• Klarhed og fokus på nye mål.
• Garanti for at I sover godt den flg. nat.

• Mulighed for at få sagt noget til din kol-
lega, som du normalt ikke får sagt.

• Øget arbejdsglæde og sammenhold.
• Mindre stress.
• Arbejdsglæde og positiv energi i pri-

vatlivet.
• Mere tilfredse kunder.
• Bedre tal på bundlinjen.

Antal: max 15 personer.

Beskrivelse:
Kender du ikke det med, at tiden går hurtig 
på arbejdet? 

Der er fokus på at løse opgaven og det at 
gøre chefen og kunderne tilfreds. Teamet 
har behov til fornyet energi. I har brug for 
at komme væk - et fristed hvor idéer og 
tanker kan blive til virkelighed.

I står måske over for en stor udfordring? 

I får mulighed for at kickstarte processen.

Mulighed for en skøn og anderledes dag 
sammen off line. 

Teamtalk har mange års erfaring med 
svedhytte og har derfor på egen krop 
oplevet, hvilken dejlig proces det er. 

I får renset ud fysisk og mentalt.
Forløbet vare ca. 6-8 timer.

Overnatning i Lavvo kan tilkøbes med 
morgenmad for 2000 kr. Soveposer og 
underlag kan lejes.

Mad kan tilkøbes. Drikkelse medbringer 
I selv.

Pris:
Se prisliste.


