
TEAMBUILDING- & 
AKTIVITETSKATALOG



Masser af muligheder venter
Der er hele tiden en rivende udvikling indenfor teambuilding og eventområdet, hvor vi siden vores 
start i 1992 motiveres af at finde de bedste løsninger til vores kunder. Derfor er det en fornøjelse at 

kunne præsentere jer for et helt katalog fyldt med muligheder og cases.

Mange teambuilding koncepter at vælge imellem 
Vi tilbyder en lang række forskellige underholdende og lærerige teambuilding arrangementer, alt 

fra mindre indendørs arrangementer til større udendørs koncepter. Vil I have noget helt unikt, så ud-
vikler vi hvert år mange nye koncepter, som kan skabe oplevelser der passer til netop jeres gruppe. 

Kreative events og fester
Vores eventafdeling hjælper jer med at udvikle og gennemføre events og fester med alle de man-
ge elementer, som indgår i disse. Udover at indarbejde jeres konkrete målsætninger, så hjælper vi 
jer med at få idéer til at blive til virkelighed samt udføre den projektledelse, som ofte er en meget 

stor del af at gennemføre komplekse events. 

Teamudvikling imod High Performance Teams
High Performance Teams er det, som vi alle drømmer om. Det kan vi hjælpe jer med at skabe. 

Vores erfarne konsulenter laver interessante teoretiske indlæg og faciliterer processerne omkring 
kurset, hvor der altid er mange sjove og tankevækkende aktive øvelser involveret som træningsme-
tode. Vi udvikler samarbejdskulturen, som bedre understøtter den arbejdsglæde og de resultater, vi 

vil skabe sammen.
 

Vi glæder os til at hjælpe jer

God læselyst

Side 2

Bettina Madsen
Bogholderi

Christian Nielsen
Markedsføring

Søren Madsen
Direktør

Camilla Klokkeriis 
Eventkoordinator
Tlf. 20 75 08 87

Mimi Henningsen 
Eventkoordinator
Tlf. 20 75 08 81

Jakob Langeland 
Salg & Event

Tlf. 20 75 08 83

Mia D. Hansen
Eventkoordinator



Teambuildingaktiviteter: Side 4-13

Adventureløb
Money Maker 
Gold Rush
Kommunikaos
Mission Impossible 
Team FUNN
WOA Olympics
Oplevelses- eller overlevelsestur
Firmarejser

Teamudviklingsaktiviteter: Side 28-34

Culture Cross Challenge
High & Low Teamtrainer 
Konsulentdag
Save Tongo 
Teamdag 
Team Workshop 
World Epidemic

Aktiv mødepause: Side 14-22 

ATV Grand Prix
Bueskydning 
City Adventure 
Escape Challenge 
Laser Lerdueskydning 
Mountain Biking 
Outdoor Escape Games 
Silly Fantastic 
Quiz Adventure 

Vandaktiviteter: Side 23-27 

Gummibådsregatta
Hope2float 
Water Action 
Kajak Sejlads
Paddle Board

Byggeaktiviteter: Side 42-45 

Bridge It
Pipeline Project 
Raket Mission 
Sæbekasse Grand Prix

Madlavningsaktiviteter: Side 46-48

Creative Cooking Challenge
Outdoor Cooking Challenge
Chocolate Workshop 

Underholdningsaktiviteter: Side 35-41

Bingo Games 
Casino 
Garden Games 
Murder Investigation 
Murder Mystery 
Hit Med Sangen
Det Perfekte Minut 

KATALOG OVERSIGT 

TEAMBUILDING- OG AKTIVITETS KONCEPTER
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SPECIALDESIGNET TEAMBUILDING: SIDE 49-53

TEAMUDVIKLING: SIDE 54-57     



TEAMBUILDING- & 
AKTIVITETSKONCEPTER
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UDENDØRS

Kommunikation

Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 2 timer

Antal deltagere - 
Fra 4 personer

Lokation -
Hele landet

Samarbejde

Fleksibelt og mange design muligheder

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Vi sammensætter dit arrangement med lige præcis de øvel-
ser og aktiviteter, som passer til jer. Uanset om I har to timer 
eller en hel dag, så er vi mere end kvalificeret til at udfylde 
hvert et minut med sjove, anderledes og lærerige øvelser.

Det skal ALTID handle om at have det sjovt
Vi fokuserer altid på at sammensætte et Adventureløb med 
en masse sjove øvelser, som skaber grin og gode oplevelser. 
Vi lader øvelserne tale for sig selv og har fokus på, at delta-
gerne får nogle gode fælles øjeblikke.

Vi kan inkorporere jeres værdier eller ønskede fokuspunkter
Mange virksomheder ønsker at få lagt deres værdier helt ind 
under huden på de ansatte, og derfor bliver vi nogle gange 
stillet opgaven at finde øvelser og aktiviteter, hvor værdisæt-
tet indgår som fokus. Det kan også være, at I har nogle fokus-
punkter, som I ønsker de ansatte skal blive bedre til. Det kan 
f.eks. være fokuspunkter som tillid, ansvarsbevidst og reflekte-
rende. Vi sørger for en storytelling på øvelserne, hvor man ikke 
bliver i tvivl om, at der arbejdes med de udvalgte fokuspunk-
ter.

ADVENTURELØB

World of Adventure A/S - +45 7027 1427 - WWW.WOA.DK -  INFO@WOA.DK Side 5



Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 3 timer

Antal deltagere - 
Fra 25 personer

Lokation -
Hele landet

Samarbejde

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Mener alle dine kollegaer, at de er toppen af poppen, når det 
kommer til forhandlinger og salg? Sæt dem på prøve og få et 
rigtig sjovt, dynamisk og konkurrencefyldt arrangement med 
Money Maker.

Aktiviteterne udfordrer 
Opgaverne er en kombination af udfordringer, hovedbrud og 
små øvelser, som alle stiller krav til engagement, teamspirit og 
købmandskab.
Opgaverne er sammensat så holdene hurtigt får dem løst og 
derfor hele tiden tjener penge.
Undervejs er det samspillet  mellem holdene, som er i fokus, 
hvorved der kan tjenes en hel del ekstra dollars.

Præmier og titler
Til slut på arrangementet bliver vinderholdet kåret – det hold 
der har tjent flest penge har vundet. Endvidere kan der udde-
les nogle titelpræmier til Dagens MoneyMaker, Dagens Gnier 
mv. Det er op til jer, hvor mange titler I ønsker.

MONEY MAKER

Købmandskab

Strategi

Money Maker
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GOLD RUSH



Howdy partner! Så tager vi til det vilde vesten og ud på et 
guld eventyr. Cowboyhatten sættes let på skrå, og så er vi 
ellers ved at være klar til at åbne for guldminen. En guldjagt 
er selvfølgelig ikke nem, og der skal en skarp forhandler til at 
forhandle gode priser med Mister Manny Monny, når guldet 
skal sælges videre.

I kommer igennem hele processen som guldgraver
Der skal laves en strategisk arbejdsfordeling, da I både skal 
have skaffet licens til guldminen, gravet guld, vasket jeres 
guld og så skal I selvfølgelig kunne beskytte jeres guld ind-
til det skal sælges på guldbørsen. Det vil bl.a. kræve gode 
lasso-kast-kompetencer, flittige guldgravere og -vaskere samt 
en god forhandler.

Vi sætter rammerne for en autentisk oplevelse
Hestesko, tønder, cowboyhatte, lassoer og hvad der ellers 
hører sig til – vi medbringer det hele. Strækker jeres arrange-
ment sig henover en middag om aftenen, kan vi tage den 
autentiske oplevelse med hele vejen ind til middagen med 
en underholdende præmieoverrækkelse, der følger arrange-
mentets tema.

GOLD RUSH
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 3 timer

Antal deltagere - 
Fra 20 personer

Lokation -
Hele landet.  
Optimalt nær vand. 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Købmandskab

Strategi

Konkurrence
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 3 timer

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet. 
Indendørs. 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Kommunikation er mange ting og kan skabe mange forskelli-
ge udfordringer. Kommunikaos er arrangementet, der i sær-
deleshed præsterer at synliggøre dette. Gennem flere forskel-
lige øvelser og aktiviteter vises kommunikationens mange 
ansigter.

Kommunikation er grundelementet i vores hverdag
Uanset hvor man arbejder henne, hvem man arbejder med 
og hvilke opgaver man har til dagligt, så kan man på ingen 
måde undgå at skulle kommunikere med andre. Derudover 
er kommunikation også en forudsætning for at skabe et godt 
og effektivt samarbejde.

Øvelserne taler for sig selv, men der kan også sættes ord på
Alle vores øvelser og aktiviteter skaber en eller anden form for 
lærerig oplevelse og vil tydeligt indikere, hvilken form for kom-
munikativ udfordring der er på spil. Men ved at lave små op-
samlinger efter hver øvelse kan det ofte være meget lettere 
at gennemskue meningen med øvelsen samt forstå hvordan 
man kan oversætte det til hverdagen.

KOMMUNIKAOS
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Kommunikation

Kropssprog

Side 8

MISSION IMPOSSIBLE



Lancér et nyt produkt, en ny strategi eller måske et nyt firma-
navn på en sjov og udfordrende måde med Mission Impossi-
ble. I bliver afbrudt i jeres møde, hvor jeres produkt, strategi 
eller firmanavn bliver stjålet. I hold bliver det nu jeres mission 
at vinde det stjålne objekt tilbage.

Først bliver I sendt på en lille Bootcamp
For at få skabt det perfekte team til at vinde tyvkostet tilbage, 
skal holdene igennem en bootcamp, hvor I udsættes for ud-
fordrende samarbejdsøvelser, der har til formål at træne og 
udvikle holdets samarbejde. 

Gennem bl.a. kodebrydning og ”thinking outside the 
box”-øvelser skal missionen fuldføres
Efter den lille Bootcamp er holdet klar til at starte på missio-
nen. Ved at løse opgaver som kodebrydning, kortlæsning og 
”thinking outside the box”-øvelser, vil det stærkeste agent-
team til sidst finde frem til pengeskabet med det stjålne ob-
jekt og dermed kvalificere sig til WOA’s efterretningstjeneste.

MISSION IMPOSSIBLE
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 3 timer

Antal deltagere - 
Fra 25 personer

Lokation -
Hele landet

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Kodebrydning

Missioner & Agenter

Samarbejde
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 2 timer

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet. 
Indendørs & udendørs. 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Aktiviteter med kollegaerne behøver ikke altid at have et hø-
jere formål. Nogle gange er det faktisk ganske fint, at I samles  
”bare” for at have det sjovt sammen. Det er præcis dette som 
Team FUNN handler om – at have det sjovt.

Målet er at opnå grin og gode fælles oplevelser
Alle aktiviteterne har ét krav – de skal være så sjove, at det 
bringer et smil frem på alle læber. Deltagerne har det sjovt, 
bliver rystet sammen, skaber gode relationer og lærer at sam-
arbejde i en stemning af humor og glæde. Her griner vi med 
hinanden og ikke af hinanden!

TEAM FUNN
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Fælleskab

Samarbejde

Hygge & Sjov

Side 10

WOA OLYMPICS



Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 3 timer

Antal deltagere - 
Fra 10 personer

Lokation -
Hele landet. 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Tag de Olympiske Lege med til firmaarrangementet og få lidt 
sund konkurrence mellem medarbejderne. WOA Olympics er 
en olympiade for sig, da vi både kan tage fat i de klassiske 
OL-discipliner, men vi kan også tilføje de mere utraditionelle.

Holdflag og t-shirts, fælles opvarmning og indmarch
Start arrangementet med manér og lav en unik t-shirt til jeres 
hold samt et flag der repræsenterer jer. Om I vælger at re-
præsentere et land eller opfinde jeres eget holdnavn er helt 
og aldeles op til jer. Det er selvfølgelig en dødssynd i sportens 
verden at starte uden at varme op – og så skal vi selvfølgelig 
lave en indmarch.

De mere utraditionelle discipliner
Det hele kan godt blive lidt trivielt og ligne det, som vi kender 
for meget. Derfor har I også mulighed for at udvælge nogle 
forskellige utraditionelle discipliner som f.eks. pusterørs dart, 
høvdingebold og sumodragt-stafet.

WOA OLYMPICS
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Konkurrence

Samarbejde
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Aktivt



Når det bliver hårdt, har I kun hinanden, og det giver et sær-
ligt fællesskab bagefter. Om det reelt skal være fysisk hårdt 
eller bare mentalt udfordrende er det, der afgør, om det bliver 
en oplevelsetur eller en ”overlevelsetur”. Følelsen af at man 
klarede turen og de historier, der er forbundet med turen, er 
noget som deltagerne kan se tilbage på og mindes hvordan 
de sammen kom igennem udfordringerne. 
 
Oplevelser og udfordringer på en intens tur
Holdene beholder en nødtelefon og et nødnummer samt får 
en mængde basis udstyr. Herefter starter turen med naviga-
tion i terrænet, kort og kompas samt en masse udfordringer 
undervejs. Alt har konsekvens! Når man løser opgaver godt, 
kommer man nemmere videre og får flere ressourcer til sin 
rådighed, men får man ikke teamet til at stå sammen og ikke 
mindst arbejde sammen, kan turen hurtigt blive udfordrende, 
når I skal igennem 1-5 døgns varierende udfordringer.

Afstemning af turen
Turen skal afstemmes i forhold til, hvor meget I ønsker at 
presse deltagerne samt hvilke oplevelser, der skal indgå. Skal 
I have meget fysisk aktivitet, lange ruter eller flere øvelser på 
spændende lokationer, finder vi ud af sammen. 

OPLEVELSES- ELLER OVERLEVELSESTUR
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Fokuspunkter

Varighed - 
Efter ønske

Antal deltagere - 
Fra 5 personer

Lokation -
Danmark & udland

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Samarbejde

Fælleskab

Store naturoplevelser

Side 12



Nogle gange skal man have de kendte omgivelser og hver-
dagen lidt på afstand for at finde ny inspiration til at optimere 
samarbejdet i virksomheden. Vi har gennem tiderne afviklet 
en lang række spændende arrangementer, teambuilding 
kurser og events i udlandet. Af samme årsag har vi opbygget 
en god relation til en række dygtige samarbejdspartnere og 
den nødvendige ekspertise til at planlægge teambuilding 
udenfor Danmarks grænser.

Overlad planlægningen til os og få en unik rejse
Der er naturligvis nogle udfordringer forbundet med at arran-
gere teambuilding i udlandet, som ikke på samme måde gør 
sig gældende, når vi bliver i Danmark. Der er andre regler, og 
det er derfor vigtigt, at planlægningen udføres grundigt. Hos 
World of Adventure har vi stor erfaring, og vi foreslår derfor, at 
I overlader planlægningen til os, så I kan koncentrere jer om 
at nyde turen og samværet med kollegaerne. Vi sørger for 
hele pakken, herunder også lokale underleverandører, som 
kan levere delelementerne til den kvalitet, I kan forvente, når 
I bestiller en tur gennem os. Vi har en lang række kompetente 
samarbejdspartnere, som sikrer jer netop den kvalitet.
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Fokuspunkter

Varighed - 
Efter ønske

Antal deltagere - 
Fra 5 personer

Lokation -
Danmark & udland

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Sammenhold

Koordinering

Side 13

Store naturoplevelser

FIRMAREJSER



Fuld fart fremad
ATV Grand Prix er den perfekte teambuilding aktivitet for alle, 
der er klar på fart, spænding og konkurrence. ATV Grand Prix 
kræver kløgtige køreevner og høj behændighed. Disse yderst 
levende maskiner giver deltagerne en fantastisk oplevelse af 
fart og spænding.

Garanteret action og spænding
Med fuld fart og højspændt konkurrence er der garanteret 
action, tempo og spænding for alle. Alle deltagere får mu-
lighed for at prøvekøre banen, inden racet starter, så I får en 
fornemmelse for banen og maskinen. På den måde kan alle 
føle sig sikre, når I skal ud i konkurrence. Iført hjelme gælder 
det om at holde tungen lige i munden, når deltagerne skal 
forsøge at nå så mange omgange på banen som muligt, in-
den tiden løber ud. Alle kan være med, uanset køn og størrel-
se, og vi kan også lave forhindringsbane, hvis det ikke kun skal 
handle om fart og tempo.

ATV GRAND PRIX
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1½ time

Antal deltagere - 
Fra 5 personer

Lokation -
Danmark & udland. 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Action

Fælleskab

Konkurrence
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1,5 time

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet. Afstand til 
offentlige områder & trafik.  

Samarbejde

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

En fascinerende oplevelse venter, når I får lov at prøve kræf-
ter med bueskydningens ædle kunst. Dette arrangement by-
der på muligheden for både at lære at skyde med buen, men 
også at opleve hvordan flere skud giver lyst til endnu flere, da 
man hele tiden bliver bedre undervejs - og så skader det jo 
ikke, at det hele bindes sammen af en sjov konkurrence.

Vi bringer den indre Robin Hood frem
Alle deltagere får en grundig introduktion til bue og pil, så I 
kommer godt fra start. Der oplæres i nogle enkelte teknikker, 
I skyder efter skydeskiver og før I ved af det, kan I iføre jer den 
grønne hætte.

Skyd efter rådyr, balloner og med bind for øjnene
Vi skruer op for udfordringen og sætter jer nu til at skyde efter 
rådyr, balloner og så skal I også lige forsøge med bind for 
øjnene. Men bare rolig, rådyrene er 3D dyr og din kollega skal 
hjælpe og guide dig, når du får bind for øjnene.

BUESKYDNING

Præcision
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Aktiv pause

Side 15



Oplev byen eller de nære omgivelser på en anderledes, sjov 
og spændende måde. Der er ingen grund til at være turist på 
den klassiske og kedelige måde. Gennem skøre, sjove og 
endda lærerige opgaver og spørgsmål, lærer I stedet meget 
bedre at kende.

Med arrangementsbyen som kulisse
Vi hiver al den viden, historie og sjove fakta ud af byen, som 
vi kan og placerer den i et morsomt og spændende eventyr. 
Med en tablet i hånden finder I vejen rundt i byen og ser dens 
forskellige attraktioner. Tag et billede med H.C. Andersen, svar 
på hvor mange trapper byens rådhus har eller hvor gammel 
Amalienborg er. Dette er blot få eksempler på opgaverne.

Og så har vi smidt lidt ekstra spas ind…
Det hele skal selvfølgelig ikke handle om historie, attraktioner 
og andre fakta. Derfor smider vi også altid lidt tilfældige og 
sjove opgaver ind i arrangementet.

CITY ADVENTURE
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1,5 time

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Samarbejde

Underholdning

Kommunikation

Side 16

ESCAPE CHALLENGE



Escape koncepter er kun blevet mere og mere populære 
indenfor de senere år, og med Escape Challenge kan vi ryk-
ke ud til jer med et spændende koncept, der udfordrer jeres 
problemløsningsevner. I stedet for at bryde ud af et lokale 
skal I forsøge at få fat i afbryderkoden til bomben, der står og 
tikker.

For at nå I mål skal gåderne løses først
I har fået at vide, at I nu skal få fat i afbryderkoden til bom-
ben, som indenfor en bestemt tid vil ”sprænge i luften”. I skal 
derfor på tidspres løse en masse forskellige gåder for at nå i 
mål. Første gåde låser op for den første boks, hvor I vil møde 
en ny gåde, der låser op for næste boks. I vil skulle låse op for 
i alt fire bokse, der til sidst vil give koden til bomben.

Et arrangement med et twist
Når I er godt i gang med at vride jeres hjerne rundt i gåde-
løsning, vil I opleve små twist i løbet af arrangementet. I får 
nogle informationer, men I har måske ikke fået alt den viden, 
som I skulle bruge. Så må I lægge hovederne i blød og finde 
ud af, hvordan I får den manglende viden.

ESCAPE CHALLENGE
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1,5 time

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Samarbejde

Hjernegymnastik

Tidspres

escapeescape
challenge
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Laser lerdueskydning er en sjov og sikker aktivitet, og derfor 
kan alle være med. Man kan være op til fem personer om at 
skyde på samme tid. Modsat rigtig lerdueskydning, så skyder 
man her mod den samme due, fordi geværerne er modifice-
ret til at skyde med infrarøde radiosignaler hver gang lerdu-
erne bliver skudt ud i luften. Derfor er der også ekstra meget 
konkurrence i laser lerdueskydning. 

Hvordan foregår laser lerdueskydning?
Der vil blive stillet fem autentiske haglgeværer til rådighed. 
Hver gang en skytte rammer en lerdue, bliver dette registreret 
på en elektronisk resultattavle. Der er mulighed for at spille 
op til fire forskellige spil og at skyde om aftenen, da duerne er 
selvlysende. Det eneste I skal sørge for er at finde et frit areal, 
som den mobile bane kan være på.

LASER LERDUESKYDNING
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1 time

Antal deltagere - 
Fra 5 personer

Lokation -
hHele landet
 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Underholdning

Præcision

Action

Side 18

MOUNTAIN BIKING



Kom ud og få blod til benene, ilt til hjernen og plads til at 
tænke på andet end arbejde. Tag kollegaerne med ud på en 
god cykeltur på mountainbikes i den smukke natur. Vi stiller 
mountainbikes til rådighed og alle får en indledende 
introduktion til, hvordan man kører på cyklen. 

Både for de sporty og afslappede typer
Mange tror mountain biking handler om kondition og hård 
træning, men det behøver det absolut ikke at gøre. Mountain 
Biking kan være lige præcis dét, som I ønsker det skal være. 
Om det er en afslappet cykeltur, hvor området udforskes med 
en guide, eller om det skal være en energisk tur, der 
sætter gang i blodcirkulationen, er helt op til jer. Her er der 
plads til alle og på alle niveauer.

MOUNTAIN BIKING
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1 time

Antal deltagere - 
Fra 4 personer

Lokation -
Hele landet

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Side 19

Natur

Action



Vi har taget Escape Rooms til helt nye højder og tager nu 
konceptet ud i udendørs terræn. Vi spærrer jer inde i et vir-
tuelt afskåret område i nærheden af det sted, som I befinder 
jer. Det handler nu om at finde vejen ud med flest point på 
scoretavlen.

Løs de mange opgaver og find den skjulte udgang
Inde i det afspærrede område vil der være en masse forskel-
lige poster med opgaver og spørgsmål. Nu gælder det om at 
få løst så mange som muligt. Nogle vil give jer vigtig informati-
on og andre vil have til formål at øge jeres score. I sidste ende 
bliver det muligt for jer at finde udgangen – og så må I håbe 
på, at jeres hold kommer ud med flest point.

Opgaver og spørgsmål kan tilpasses efter jer
Ønsker I at opgaverne og spørgsmålene skal være virksom-
hedsrelevante eller måske bare ligge indenfor et bestemt 
tema, så er dette også en mulighed. Vi kan skræddersy og 
tilpasse posterne, som I ønsker det.

OUTDOOR ESCAPE GAME
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1,5 time

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Paratviden

Samarbejde

Hjernegymnastik

Side 20

SILLY FANTASTIC



Det er videnskabeligt bevist, at leg fremmer lysten til at lære, 
og at frigørelsen af endorfiner gør os glade og positive. Silly 
Games er særdeles velegnede til at give et energiboost, blive 
rystet sammen og se hinanden på en helt ny måde – f.eks. 
inden middagen, som pause mellem møderne, eller slet og 
ret fordi I har lyst til at lege sammen!

Selvom vi er blevet voksne, er det stadig sjovt at lege 
Vi leger for lidt! Lege har altid et element af læring, og hos 
World of Adventure elsker vi at lege sammen. Vi har mange 
års erfaring med silly games og icebreakers – ganske simpelt 
sjove lege som ryster os sammen, får os til at grine sammen, 
nedbryder barrierer og giver os en hel masse at snakke om 
mandag morgen.

SILLY FANTASTIC
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1 time

Antal deltagere - 
Fra 10 personer

Lokation -
Hele landet

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Samarbejde

Fælleskab

Side 21

Kreativitet



Aktiv pause

Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1,5 time

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet

Samarbejde

Paratviden

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Udfordr dine kollegaer på paratviden eller opstil nogle lære-
rige fakta omkring virksomheden på en sjov og aktiv måde. 
Quiz Adventure er et koncept med rigtig mange muligheder. 
I kan som virksomhed være med til at sætte rammerne for 
arrangementet.

Gør tunge fakta til sjov læring
Mange virksomheder er udfordret på at få formidlet interne 
informationer på en måde, hvor man er sikker på at budska-
bet når ud til medarbejderne, samt at de forstår og tager det 
til sig. Det kan løses på en meget sjov og nem måde ved at 
vælge Quiz Adventure som arrangement. Her laver vi i sam-
arbejde en dynamisk og aktiv quiz, hvor vi kan inkorporere 
firmarelaterede opgaver og spørgsmål.

Der skal også være plads til spas
Efter en lang dag med faglige indslag kan det være rart, at 
det hele ikke handler om arbejde. Derfor sørger vi altid for, 
at der også indlægges almene spørgsmål, som vil teste jeres 
paratviden. Derudover vil der være skøre foto- og video op-
gaver, så I får lidt gode minder med hjem.

QUIZ ADVENTURE
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Quiz
adventure
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1,5 time

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet. Afvikles i sø/
hav. 

Samarbejde

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Ligger jeres lokation for arrangementet tæt på vand? Hvorfor 
så ikke udnytte omgivelserne og kaste jer ud i et van(d)vittigt 
sjovt arrangement. Boat Regatta er et arrangement med 
både forudsigelige og uforudsigelige udfordringer, der helt 
sikkert kan bringe jer tættere sammen som hold.

Er vi på rette vej?
Ja, det er ikke altid let at vide, når bådens passagerer og 
padlere ikke kan se noget, og kaptajnen står inde på land. 
Men både sjovt, udfordrende og interessant er det at arbejde 
med kommunikation på afstand, hvor man kun kan hjælpe 
hinanden gennem mundtlig kommunikation.

Enkeltstående arrangement eller i kombination med andet
Boat Regatta kan bruges i flere forskellige henseender. Det 
kan fremgå som enkeltstående arrangement, hvor der la-
ves flere forskellige udfordringer i gummibådene. Men det er 
også en mulighed at vælge den ind som aktivitet i f.eks. vores 
Adventureløb, hvor der udvælges ét af arrangementets små 
udfordringer.

GUMMIBÅDSREGATTA

Kommunikation

Koordinering
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Kast jer ud i projektet hvor hvert hold skal bygge deres egen 
båd. Båden kan dekoreres lige så meget som I lyster, men i 
sidste ende handler det om at få bygget en holdbar båd, der 
kan sejle i en kapsejlads imod de andre hold mod arrange-
mentets ende.

Vi krydser fingre for en flyder
Alt nødvendigt materiale stilles til rådighed - gaffatape samt 
tykt og solidt pap er de materialer, I skal bygge jeres båd af. 
Det synes at være materiale, der sigter mod en Titanic-trage-
die, men det kan rent faktisk lade sig gøre. Når I har fået byg-
get den solide pap-båd, er det tid til at søsætte skønheden, 
og en af jer sejler til sidst en nervepirrende og yderst morsom 
afsluttende kapsejlads imod de andre både. Så håber vi på, 
at den flyder hele vejen til mål!

HOPE2FLOAT
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 2 timer

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet.  Afvikles i sø
eller hav. 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Kommunikation

Konkurrence

Kreativitet

Hope 2 Float

Side 24

WATER ACTION



Hvis der er noget, som Danmark er rig på, så er det vand. 
Samtidig er vores fjorde og bælter noget af det smukkeste vi 
kan byde på. Derfor har vi sammensat et arrangement med 
nogle af de sjoveste aktiviteter, som vand kan byde på.

En tur i gummibåd, kajak eller på et paddleboard
Vi fylder dagen med flere forskellige oplevelser til vands. Jeres 
koordinering af kompetencer kommer i spil, når I skal padle 
jer frem i gummibåden, og balancen bliver testet, når der skal 
padles i kajak og på paddleboard.

Tilføj lidt action til jeres dag med RIB sejlads
Skal I lige toppe dagen af og putte krymmel på kagen, så til-
vælg RIB sejlads, hvor den ikke får for lidt, når I tager fra land. 
Med vind i håret, den friske havduft og adrenalin i blodet, er I 
garanteret en mindeværdig oplevelse.

WATER ACTION
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 2 timer

Antal deltagere - 
Fra 10 personer

Lokation -
Hele landet. 
Afvikles i sø eller hav 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Action

Samarbejde
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Oplevelser



Danmarks kyster, søer og have lægger op til store oplevelser, 
og en af de bedste måder at opleve vores vand på er i en 
kajak. Vi starter på et niveau, hvor alle kan være med. Der 
bliver lavet en kort gennemgang af kajakken samt en sikker-
hedsinstruktion af hvordan den skal bruges på vandet. 

Vi sejler afsted i en eller flere grupper
Vi sejler på fjorden, hvor deltagerne vil blive guidet af en eller 
flere kajakinstruktører, alt efter hvor mange I er samt hvor 
mange niveauer, vi deler jer op i. 
En kajaktur er i sig selv en meget smuk oplevelse, men den 
kan også kombineres med øvelser og andre aktiviteter.

KAJAK SEJLADS
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 2 timer

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Danmark & udland

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Natur

Side 26

Action

Hygge

PADDLE BOARD



Paddle Boarding er en sjov og anderledes aktivitet, som er 
blevet særdeles populær de senere år. Udfordr jer selv og flyt 
nogle grænser med Paddle Board Teambuilding. 

Holdånd og udfordrende opgaver
Støt og styrk dine kollegaer når I hver især skal gøre jer be-
kendt med surfboardet. Før I ved af det, er I oppe og stå, og 
så kører det ellers bare derudaf. Så udfordrer vi jer lige lidt 
mere og smider nogle små, sjove opgaver ind i programmet.

Afstemning af turen
Turen skal afstemmes i forhold til, hvor meget I ønsker at 
presse deltagerne samt hvilke oplevelser, der skal indgå. Skal 
I have meget fysisk aktivitet, lange ruter eller flere øvelser på 
spændende lokationer, finder vi ud af sammen. 

PADDLE BOARD
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 2 timer

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Danmark. 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Balance

Fælleskab

Sjov
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 3 timer

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet. 
Indendørs. 

Kultur- og
værdiforståelse

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Culture Cross challenge er en workshop, hvor samarbejde, 
kulturel forståelse, samarbejde imellem afdelinger og skabel-
sen af en fælles kultur kommer i fokus. Når vi taler om kultur, 
så vil en rejse ind i virksomhedens værdier også være ganske 
relevant og en af måderne, hvorpå kulturen kan udvikles.
I kommer til at arbejde med kultur på kryds og tværs. Øvelser 
frembringer ofte et godt grin og danner grundlag for interes-
sante samtaler om kulturforskelle – både på et lokalt og et 
globalt niveau.

I disse aktiviteter kommer deltagerne bl.a. til at opleve en 
fjern verden, hvor vi simulerer forskellige kulturer og miljøer, 
som de skal begå sig i uden at kunne ”tale samme sprog”, 
onboarding af nye medarbejdere og de mange forskellighe-
der, der kan være imellem afdelinger. Det bliver ikke nemt, 
og deltagerne vil opleve frustrationer, men som efterfølgende 
er en øjenåbner, som hjælper dem med at få en langt bedre 
forståelse for andre mennesker. 

En god blanding af små teoretiske indlæg, udfordrende og 
sjove øvelser kombineret med gruppearbejde og faciliteret 
dialog, giver et brugbart og længerevarende resultat med 
hjem fra dagen.

CULTURE CROSS CHALLLENGE
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Skabelse af
virksomhedskultur

Samarbejde på
tværs af afdelinger
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 3 timer

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Kolding & Sorø. 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Styrk jeres afdeling, team eller medarbejdere gennem en til 
tider sjov og grænseoverskridende oplevelse, hvor sammen-
holdet mellem kollegaer bliver et must, og hvor holdånden 
ikke må undervurderes. Få en fantastisk fælles oplevelse når 
I sammen tager udfordringerne på vores High & Low anlæg i 
enten Kolding eller Sorø.

Vi starter nede og arbejder os mod højderne
Arrangementet byder både på udfordringer, der holder sig 
på jorden samt opgaver i op til 10 meters højde. Vi starter som 
regel med opgaver på jorden, hvor holdene vil blive udfor-
dret igennem forskellige samarbejdsøvelser. Herefter tager vi 
skridtet videre mod højderne på High & Low anlægget, hvor 
I instrueres i anlæggets funktioner og muligheder. En erfaren 
instruktør vil hjælpe jer og sørge for sikkerheden på anlægget.

Challenge By Choice – Træd ud af tryghedszonen
En af de vigtigste elementer i menneskelig udvikling er at for-
stå vigtigheden af at træde ud af sin tryghedszone for at sikre 
en kontinuerlig menneskelig udvikling. 

HIGH & LOW TEAMTRAINER
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Ud af 
trykhedszonen

Tillid

Action
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Konsulenter til facilitering af workshops og kurser
Vi har gennem 25 år hjulpet ledere og medarbejdere med 
at skabe aktive processer, som skaber målrettet udvikling og 
resultater. Vores kurser med aktive øvelser og deltagerinvolve-
ring understøtter varig forandring frem for velmenende rene 
teoretiske oplæg. 
Vores erfarne facilitator hjælper jer med at gøre samtaler om 
svære emner lettere og mere interessante med den klare 
tro på, at det er deltagerne og de enkelte teams, der er de 
afgørende nøglepersoner, når virksomheden skal videre.
Udvikling af menneskelig adfærd er målet og emnerne på 
de dage vi faciliterer varierer bredt: Udvikling af High Perfor-
mance Teams, personlig udvikling, kontorflytning, strategi, nye 
spilleregler, arbejdsglæde, innovation, Lean og konflikthånd-
tering til generelt at lære hinanden bedre at kende for at 
forbedre præstationerne. 

Vores kurser veksler imellem teoretisk undervisning, aktive 
øvelser, refleksion og feedback imellem deltagerne og fra 
trænerne på kurset.
Vi sikrer den røde tråd igennem jeres dag og pakker gerne en 
storytelling på og masser af øvelser, så adfærdsændringen 
bedre huskes og hermed kommer til at gøre en forskel. 

WOA CONSULT
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Fokuspunkter

Varighed - 
fra 2 timer

Antal deltagere - 
Fra 5 personer

Lokation -
Danmark & udland

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Samarbejde

Kommunikation

Koordinering
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SAVE TONGO



Virksomhedsspil som udfordrer samarbejdet
Save Tongo er et realtime virksomhedsspil, som handler om at 
redde en udfordret og krigshærget stat i Afrika, som mangler 
mange forskellige fornødenheder og ikke mindst infrastruk-
tur. Konceptet udfordrer og kræver medarbejdernes evner til 
at samarbejde, vidensdele, arbejde projektorienteret og at 
fordele og udnytte de forhenværende ressourcer.

Konceptet tilpasses jeres udfordringer i dagligdagen
Konceptet tilrettes til de enkelte grupper af deltagere, så 
oplevelserne undervejs bliver meget lig de dilemmaer og 
udfordringer, som jeres medarbejdere møder i dagligdagen. 
Især organisationer, der arbejder med projekter, vil kunne se 
de klare metaforer tydeligt. På denne måde sikrer vi optimal 
læring.

Projektorienteret kursuskoncept med fokus på kompleksitet
Kursuskoncept er primært udviklet for at skabe et billede af, 
hvor komplekst det kan være at arbejde projektorienteret, og 
det har været brugt til at uddanne flere tusinde projektmed-
arbejdere siden vi udviklede konceptet for snart 20 år siden.

SAVE TONGO
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 3 timer

Antal deltagere - 
Fra 20 personer

Lokation -
Hele landet 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Samarbejde

Problemløsning

Koordinering
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SAVE TONGO



De grundlæggende emner for Teamdagen er teamtanker, 
der kan oversættes til emner som kommunikation, ansvar, 
kreativitet, samarbejde, personlig udvikling, tillid, lytte, ac-
cept af forskelligheder, åbenhed og fælles mål.

Mange samarbejdsøvelser
Opgaverne består af samarbejdsøvelser, der løses på holdet. 
Her gælder det om at gøre brug af alles evner for at opnå et 
optimalt resultat. Øvelserne er hver for sig en metafor for dag-
ligdagens opgaver pakket ind i komplekse øvelser. 
Holdene vil gennem forløbet erfare vigtigheden af den rette 
strategi og planlægning – men også en fornuftig rolleforde-
ling og en god kommunikation vil vise sig at være værdifuld.

Ud i naturen 
Arrangementet foregår med naturen som kulisse, da der er 
store fordele ved at flytte opgaverne til et større læringsrum, 
der åbner for sanserne og den gode dialog i processerne. 
Vi skaber en tryg ramme og griner gerne. Det er vigtigt, at 
aktiviteterne sker i et trygt og sikkert miljø. Vi griner med hinan-
den og ikke af hinanden.

TEAMDAG
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 3 timer

Antal deltagere - 
Fra 5 personer

Lokation -
Hele landet. 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Samarbejde

Fælleskab

Kommunikation Teamdag
(Team  Day)
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TEAM WORKSHOP



Workshoppen handler om at give de enkelte deltagere en 
grundlæggende viden om, hvad det handler om, når vi taler 
om at være et Team. Vi giver teamet muligheden for at træne 
og komme endnu tættere på at blive et High Performance 
Team i løbet af dagen.

Øvelser åbner op for dialogen
Øvelserne giver direkte adgang til forskellige perspektiver, 
opfattelser, meninger, værdier og overbevisninger, der skaber 
muligheden for at udvikle det stærke team. Teamet styrkes 
af den simple årsag at alle deltagere kan se, mærke, føle og 
opleve hvordan deres forskelligheder gør dem til et stærkere 
team under øvelserne.  

Vi matcher teamets styrker og svagheder med virksomhe-
dens mål
Det er vigtigt at skabe match mellem ledelsens billede og 
opfattelse af teamwork, værdier, arbejdsglæde og relatio-
ner og medarbejdernes opfattelse af det samme. Når dette 
match opnås, så er vejen lagt for at skabe positive resultater i 
virksomheden.

TEAM WORKSHOP

World of Adventure A/S - +45 7027 1427 - WWW.WOA.DK -  INFO@WOA.DK

Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 3 timer

Antal deltagere - 
Fra 5 personer

Lokation -
Hele landet 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Optimering

Teams

High Performance Teams
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En epidemi er brudt ud. Det er netop konstateret, at fire konti-
nenter er ramt af fire forskellige, meget smitsomme sygdom-
me – dette på én og samme tid! Befolkningens totale udryd-
delse er under opsejling, hvis I ikke handler straks.

Kontinenterne må samarbejde
På hvert kontinent har man længe arbejdet på forskellige 
vacciner. Ved hjælp af udvalgte kommunikationsmidler er 
der mulighed for at søge hjælp hos andre kontinenter, hvilket 
kan være relevant for at få den korrekte vaccine til netop 
den virus, som jeres kontinent er ramt af.

Der må etableres et samarbejde
På globalt plan har mange længe frygtet, at en forfærdelig 
situation som denne kunne opstå. Man har derfor oprettet 
Det Internationale Råd, hvis opgave har været at fastsætte 
internationale regler for håndtering af smitsomme sygdomme. 
Disse regler skal overholdes for at sikre, at smitten ikke spredes.

WORLD EPIDEMIC
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 2 timer

Antal deltagere - 
Fra 20 personer

Lokation -
Hele landet

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Samarbejde på 
tværs

Koordinering

Action
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1,5 time

Antal deltagere - 
Fra 20 personer

Lokation -
Hele landet

Sjov

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Dette er bingo på en helt ny måde. Bingo på speed hvor hele 
arrangementet er peppet op med en masse skøre, skæve og 
sjove små aktiviteter. Det er slut med at sidde stille og lægge 
brikker, nu skal der arbejdes for den fulde plade!

Udfordringens udfald bestemmer det næste tal
Udover traditionelle trækninger vil arrangementet også være 
fyldt med aktivitets tal-trækning. Hvem kan få flest M&M’s 
transporteret fra A til B? Vinderholdets antal af M&M’s udgør 
næste tal. Flødebolleræs, bottle-flip, kop-stabling mv. Mulig-
hederne er mange, og dette er blot få eksempler på nogle af 
de udfordringer, som I vil blive stillet for at vi kan få nogle tal 
på pladen. 

Attraktive præmier med mulighed for tema
Ligesom Bingo Banko på TV vil der selvfølgelig også her være 
et arrangement spækket med lækre præmier. Vi har flere for-
skellige løsninger, som I har mulighed for at tilkøbe. Men det 
er også muligt for jer selv at købe præmier. Derudover kan 
det besluttes at køre et bestemt tema ifm. præmierne. Måske 
skal alle præmier være sunde, skøre, praktiske eller noget helt 
fjerde.

BINGO GAMES

Underholding

Hele pladen fuld
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1,5 time

Antal deltagere - 
Fra 15 personer

Lokation -
Hele landet

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Gør jeres fest eller arrangement meget mere interessant ved 
at lægge ud med et Casino arrangement. Det kan eksem-
pelvis være som et underholdende indslag før eller efter jeres 
middag.

Klassisk eller mere utraditionelt
Vi laver ofte Casino på den mere utraditionelle måde, hvor 
vi inddeler deltagerne i hold. Holdene skal konkurrere mod 
hinanden i at få optjent mest kapital. Alle har den samme 
startkapital og har nu tre forskellige spil, hvor de kan gamble 
og sætte holdets kapital på spil – Russisk roulette, Black Jack 
og Poker.

Las Vegas stemning med Casino dekoration
Gå hele vejen og skab den fulde Casino oplevelse ved at til-
købe dekoration. Kæmpe spillekort, rød løber, kæmpe ternin-
ger og neon Las Vegas-skilt er bl.a. dekoration, der kan være 
med til at sætte rammen for et fuldendt arrangement, hvor 
intet skal mangle. 

CASINO
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Fælleskab

Hygge
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Konkurrence



Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1,5 time

Antal deltagere - 
Fra 15 personer

Lokation -
Hele landet

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Mangler jeres arrangement nogle små, sjove og hyggeli-
ge aktiviteter, som alle kan gå til eller fra? Så skal I gå med 
Garden Games. Arrangementet passer perfekt til firmafesten, 
sommerfesten eller måske et Kick Off arrangement, hvor man 
bare gerne vil have et afbræk.

Vi opbygger et område med mange forskellige spil
Stigegolf, kæmpe mikado, kæmpe 4-på-stribe og mange 
andre spil stilles op. Alle aktiviteter vil være nogle, som man 
nemt vil kunne forstå. Derudover vil hver aktivitet have et re-
gelsæt, så der ikke er tvivl om aktivitetens formål.

Implementér konkurrence og optjen guldmønter
Ønsker I at pleje konkurrencegenet lidt og udfordre jeres 
kollegaer, samtidig med at I hygger og har det sjov? Så kan 
vi indføre optjening af guldmønter. Opdelt i hold vil I ved hver 
aktivitet have mulighed for at tjene guldmønter, alt efter hvor 
godt I klarer jer. Der går hurtigt konkurrence i at komme rundt 
til flest aktiviteter og nogle gange er det nødvendigt at udfor-
dre et andet hold.

GARDEN GAMES
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Konkurrence

Fælleskab

Hygge
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Vi tager jer med ind i en efterforskning, når vi afbryder jer i 
jeres program og der er sket et mord i området. Grundet lavt 
mandskab får vi nu brug for jeres hjælp til opklaringen af my-
steriet.

Kig nærmere på gerningssted og beviser og mød vores krimi-
naltekniske laborant
Når efterforskningen startes, vil I komme rundt på flere forskel-
lige afdelinger. Heriblandt kommer I til at kigge nærmere på 
gerningssted og beviser, samt undersøge dødsårsagen for 
afdøde inde hos den kriminaltekniske laborant. 

Mange spor og informationer vil kræve god arbejdsfordeling 
og vidensdeling
Ved hver afdeling vil I få en masse forskellige informationer. 
Det er jeres opgave at finde hoved og hale i det hele, samt 
at finde ud af hvilken information, der er vigtig og hvad der 
misledende. Der er opgaver til mere end én deltager og det 
bliver dermed vigtigt at fordele de forskellige spor imellem jer 
og løbende dele jeres viden med hinanden.

MURDER INVESTIGATION
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Fokuspunkter

Varighed - 
2 timer

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
hele landet. 
Indendørs.

Vidensdeling

Informationssortering

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Kommunikation
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 3 timer

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Vi går et par århundrede tilbage og befinder os i det sene 
1800-tal. Her inddrages I i mordet på hoteldirektørens niece. 
I vil bl.a. møde hoteldirektøren, den skrappe oldfrue og den 
snobbede sagfører. Alle vil forsøge enten at hjælpe eller mis-
lede jer i jagten på morderen.

Autentiske karakterer og sjove dialoger
På Murder Mystery møder I professionelle skuespillere, som 
tager deres karakter meget til sig. I vil derfor opleve en me-
get autentisk udgave af dem alle, når de introducerer jer for 
en opgave og giver jer informationer. Derudover får I også 
meget underholdende dialoger med karaktererne, når I har 
spørgsmål til spor eller observationer.

Opgaver der falder i tidens tema
Vi opretholder selvfølgelig den historiske tidslinje, når det kom-
mer til de forskellige opgaver, der skal løses. I vil bl.a. skulle 
løse forskellige konkrete opgaver, små gåder, og så vil I skulle 
finde nogle forsvundne beviser for til sidst at kunne komme 
med jeres bud på morderen. Et helt igennem spændende og 
fascinerende arrangement.

MURDER MYSTERY
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Observation

Vidensdeling

Murder
Mystery
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Grib mikrofonen og lad stemmen få frit spil. Her laver vi ”Hit 
med Sangen” i en version, hvor alle er aktive undervejs. Vores 
setup er lavet, så der er mest mulig involvering af deltagerne, 
uden at nogen behøver at påtage sig hovedroller, som de 
ikke ønsker. 

Festlig underholdning
Arrangementet er selvfølgelig bygget op over det kendte 
TV-program, men det er ændret på en lang række punkter, 
for at vi ”almindelige” sangglade også kan være med. Vi kan 
lave en børnesangsrunde, gamle slagere, billedrunden og 
ikke mindst solorunden. I solorunden er det de store overra-
skelser, der dukker op, når kollegaer synger Elton John eller en 
lille vise på deres modersmål. 

HIT MED SANGEN
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1 time

Antal deltagere - 
Fra 10 personer

Lokation -
Hele landet 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Musik

Fælleskab
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Se jeres kollegaer i nyt lys. Hvor meget kan man egentligt nå 
på 1 minut? Mere end man tror! Her vil I opdage nye sider af 
jeres kollegaer, når det viser sig at nogle af dem har skjulte 
talenter.

Små sjove konkurrencer gemt i tvetydige spørgsmål
Nogle af jer kender måske ”Det perfekte minut” fra TV, og 
udgangspunktet for denne aktivitet stammer også derfra.
 I tror, at I ved, hvad det handler om, når værten stiller jer 
spørgsmålet ”Hvem er mest kikset?”, men udfordringen vil 
komme bag på alle. På den måde er intet forudsigeligt i Det 
Perfekte Minut a la World of Adventure.

DET PERFEKTE MINUT
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1 time

Antal deltagere - 
Fra 20 personer

Lokation -
Hele landet

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Fælleskab
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En gængs problematik i moderne virksomheder er at skabe 
kontakt imellem afdelinger og ud til kunder. Her er Bridge It 
et fantastisk koncept at kaste sig ud i. Bridge It handler om 
at bygge én lang bro på mellem 20 og 100 meter. Broen kan 
symbolisere mange ting. Det kan være at skabe bånd mel-
lem medarbejdere, at bygge bro mellem afdelinger eller 
måske at finde frem til nye fælles mål.

Én for alle og alle for én
Nogle hold vil være i besiddelse af viden, som er relevant hos 
andre hold og på den måde bliver vidensdeling essentielt for 
at komme i mål. Hvert hold skal lave hver deres del af broen, 
som til sidst vil blive sammensat til én lang bro. Dette skaber et 
godt budskab om, at alle led i kæden er vigtig ift. at nå det 
fælles mål – om det er en afdeling, et team eller en med-
arbejder. Til sidst krydser alle broen og bevidner hermed, at 
man har skabt en fælles bro til en fælles fremtid.

BRIDGE IT
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 2 timer

Antal deltagere - 
Fra 20 personer

Lokation -
Hele landet. Afvikles ved 
sø, over vandløb eller å. 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Samarbejde

Koordinering

Vidensdeling

Side 42
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 2 timer

Antal deltagere - 
Fra 20 personer

Lokation -
Hele landet. 
Indendørs & udendørs. 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Hvor ofte oplever I som team, afdeling eller virksomhed at 
have en fælles succesoplevelse? Er det noget, som I gerne 
vil arbejde mere med, så er Pipeline Project det helt perfekte 
arrangement. Her handler det om, at hvert hold skal bidrage 
til det fælles mål i sidste ende.

Hvert hold har hver deres udfordringer
Hvert hold får stillet deres egen opgave, men alle hold ar-
bejder stadig mod ét fælles mål – hvilket er at skabe en lang 
sammenhængende pipeline. Hvert hold vil både have en 
unik opgave, som de skal løse i deres område, men det skal 
også tænkes ind i det samlede projekt. 

En fælles finale hvor champagnen poppes
Mod slutningen af arrangementet er det tid til at se jeres store 
projekt blive testet. Forhåbentligt lykkedes I med den fælles 
opgave, og så skal det selvfølgelig fejres i fællesskab – måske 
endda med champagnesprøjt og stor applaus.

PIPELINE PROJECT
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Fælles mål
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Er I til en god og sjov udfordring? Så kast jer ud i Raket Mis-
sion. Hovedet skal i brug, når der skal bygges en raket, som 
både ser kanon godt ud og samtidig kan flyve længere end 
alle de andre holds raketter.

Det er ikke raketvidenskab, men det er sjovt!
Når raketten skal bygges, kan alle være med. Man skal være 
skarp, men i sidste ende er det godt samarbejde, god kom-
munikation og effektiv arbejdsfordeling der bringer jer i mål.

Raket Mission efter mørkets frembrud
Få en anderledes oplevelse ved at køre arrangementet efter 
mørkets frembrud. Deltagere bliver udstyret med pandelam-
per og ved hjælp af neon knæklys og UV-maling designes en 
raket, der lyser op i mørket.

ROCKET MISSION
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1,5 time

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet. Afholdes med di-
stance fra offentlige områder 

Procesoptimering

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Kreativitet

Samarbejde

ROCKET

ROROCCKKKEKET
MISSION
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SÆBEKASSE GRAND PRIX

Kreativitet

Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 2 timer

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet. Et større 
græsareal er optimalt. 

Samarbejde

Koordinering

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Vi kalder alle kreative, legeglade og handy-medarbejde-
re! Sammensæt det perfekte byggehold hvor kreativiteten, 
fantasien og ikke mindst håndværket er i spil. I skal bygge en 
sæbekassebil, der selvfølgelig også kan køre distancen, når 
den skal til Grand Prix på racerbanen.

Det er kun fantasien, der sætter grænser
I har den unikke mulighed for at skabe og bygge den fedeste 
sæbekassebil nogensinde. Skal den have udstødning, kophol-
der eller måske englevinger? Det er helt op til jer, og kreativi-
tet bliver belønnet. 

Fart over feltet – Hvem bliver Grand Prix vinderne?
Byg verdens sejeste bil, tjek! Så er vi klar, og mållinjen er kridtet 
op. Med to menneske-motorer og en chauffør, er der kamp 
til stregen om at komme først i mål. Men der skal skiftes motor 
og chauffør undervejs i pitstop! Skal det store Grand Prix være 
en ekstra speciel oplevelse, så sørg endelig for at tilkøbe 
vores målportal og speakeranlæg. Det skaber den helt rigtige 
raceroplevelse.
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Vi kalder alle madglade mennesker, der elsker at udfolde 
deres kreative sider gennem madlavning. Med Creative Coo-
king Challenge har I nu en enestående mulighed for at bringe 
jeres indre kok i spil. Samtidig kan I glæde jeres kollegaer 
med forhåbentlig fremragende madlavningskundskaber.

Flere retter kreeres fordelt på holdene
Der laves enten 2- eller 3-retters middag, hvor hvert hold kan 
få ansvar for en hel ret eller måske kun kødet eller tilbehø-
ret – alt efter hvor mange deltagere I er. Retten skal tænkes 
igennem, planlægges og herefter laves. Kommunikation og 
koordinering er uundgåeligt i denne sammenhæng. I hold 
konkurrerer i imod hinanden for at lave dagens bedste retter.

Sæt de perfekte rammer for jeres middag
Når maden er lavet og den herefter skal indtages i hyggeligt 
selskab, så hjælper det ofte på stemningen, når dugen er 
lagt, servietten er foldet og stearinlysene er sat på bordet. 
Udfordr dine kollegaer i at lave den flotteste bordopdækning.

CREATIVE COOKING CHALLENGE
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 3 timer

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet. Gammelrøj 
Herregård eller velegnet køkken. 

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Samarbejde

Koordinering

Madlavning
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Træk den friske luft ind og den skønne duft af mad tilberedt 
over et hyggeligt lille bål. Outdoor Cooking Challenge er en 
madlavningskonkurrence, der foregår i naturens rammer, og 
det er en sjov, udfordrende og til tider primitiv måde at tilbe-
rede mad på.

Indsamling af bonusingredienser
Tilføj noget ekstra sjov og spas til jeres arrangement ved at 
starte ud med nogle konkurrenceprægede aktiviteter, hvor I 
har mulighed for at optjene nogle bonusingredienser til den 
efterfølgende Outdoor Cooking Challenge.

Få et anderledes arrangement ved at vælge et tema
Vi har mulighed for at skræddersy arrangementet præcis ef-
ter jeres ønske. I kan f.eks. udvælge et tema, som er gennem-
gående for arrangementet. Det kunne være stenalderen, 
hvor der laves mad efter stenalderens opskrifter og metoder, 
eller måske et internationalt tema, hvor hvert hold får et land, 
som de skal repræsentere i deres madlavning.

OUTDOOR COOKING CHALLENGE
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 2 timer

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Madlavning

Samarbejde

Konkurrence
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Chocolate workshop er den absolut sødeste teambuildings 
aktivitet, som I kan lave. Her handler det om at kreere og 
designe lækre chokolader. Denne workshop kan med fordel 
bruges inden aftenens middag, og resultatet kan udgøre en 
del af desserten. 

Workshoppen er for alle
Men det bliver ikke nødvendigvis lige let for alle, da der er 
forskellige runder. I kommer igennem runder såsom: ”Mester 
i marcipan brød”, ”Fra idé til virkelighed”, ”Virksomhedens 
logo” og ”Den rolige hånd”. Det bliver sjovt, og det gælder 
om at finde sin indre Blomsterberg frem, når der skal konkurre-
res i de søde discipliner, og dommeren skal imponeres. 

Vinderkriterierne ved design kan tilpasses jeres virksomhed 
Hvis I f.eks. er en autovirksomhed kan opgaven være ”Flot-
teste bil”, eller hvis I booker denne aktivitet i forbindelse med 
jeres julefrokost kan opgaven bestå i at lave det ”Flotteste 
julehjerte”. Det er kun jeres fantasi, der sætter grænsen her. 

CHOCOLATE WORKSHOP
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Fokuspunkter

Varighed - 
Fra 1 time

Antal deltagere - 
Fra 6 personer

Lokation -
Hele landet

Fakta
Fokuspunkter er efter jeres ønske, 
men her er nogle forslag: 

Samarbejde

Madlavning
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SPECIALDESIGNET 
TEAMBUILDING 

INSPIRATION
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800 MEDARBEJDERE TIL 
TEAMBUILDING

En lokation der rummede alle 800 deltagere
Hele arrangementet blev afholdt i og om-
kring bygningen DOK5000 på Odense havn. 
Her var der rigeligt med plads og mulighed 
for at lave mange aktiviteter, hyggelige 
loungeområder og udnytte havnekajen. En 
perfekt lokation, idet medarbejderne kom 
fra hele landet. De blev hentet i busser og 
kørt direkte til årets firmafest i Odense.

Fokus på hygge og forplejning ved ankomst
Da medarbejderne ankom til DOK5000, stod 
World of Adventures instruktørere klar med et  
hyggeligt loungeområde. Medarbejderne 
blev mødt med lækre frisksmurte sandwichs, 
Peter Larsen kaffevogn og en bar med so-
davand og kolde fadøl; naturligvis Odense 
pilsner. I loungeområdet var der borde og 
bænke, hvor man kunne sætte sig og spille 
kort eller rafle til lyden af DJ´ens fede musik. 
Da kaffen var drukket, sandwichene spist og 
den lille sludder med en kollega fra en an-
den afdeling var veloverstået, gik medarbej-
derne ud til aktivitetsområdet.

Vilde action aktiviteter og rolige, fordybende 
workshops
Aktivitetsområdet bød på intet mindre end 
12 forskellige områder og aktiviteter fordelt 
på havnekajen. Nu var det tid til at konkur-
rere mod kollagerne i Laser lerdueskydning,

bowtag, minigolf, rodeotyr eller bueskyd-
ning. Man kunne også udfordre hinanden i 
40 meters rappelling ned fra en høj havnesilo 
eller lave en rigtig grønlændervending i en 
havkajak.

Mulighederne var mange og adrenalinni-
veauet højt, men der var selvfølgelig aktivite-
ter for alle. Til dem der var lidt mere rolige, kre-
ative og havde lyst til fordybelse og hygge, 
kunne vi tilbyde en lækker chokolade-works-
hop, en sjov og højlydt gospel-workshop eller 
muligheden for at finde sin indre Picasso frem 
og sætte sine smukke penselstrøg på det sto-
re fælles maleri.

På et dejligt grønt areal var der et udvalg af 
sjove Garden Games, bl.a. Kongespil, 
petanque, kroket og stigegolf, hvor firmaets 
stormester i Garden Games blev fundet.

Sidst men ikke mindst kunne vi for de even-
tyrinteresserede tilbyde en guidet tur rundt i 
H.C Andersens Odense via tablet. Deltager-
ne fik udleveret en tablet med en skrædder-
syet eventyrtur, hvor man blev fortalt histori-
er, skulle quizze og besøge historiske steder i 
Odense.

Ovenpå den aktive dag var der mulighed for 
omklædning og tid til at ’freshe up’, inden 
den store fest om aftenen i en nærliggende 
hal. Da omklædningen var veloverstået, var 
det for alvor tid til at feste.
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EN VERDENSLEDER PÅ 
SOLVARMELØSNINGER, 
MED BLIK FOR MEDAR-
BEJDERTILFREDSHED

Arcon-Sunmark mener, at motiverede og 
engagerede medarbejder er en forudsæt-
ning for at kunne fortsætte den spændende 
rejse, så man ville sikre, at den høje med-
arbejdertilfredshed og pionerånd fortsatte 
fremadrettet.

Vi designede sammen med kunden 1½ 
dag, hvor Søren Madsen fra woa.dk facilite-
rede sammenhængen imellem indslagene 
og den medarbejdertilfredshed vi gerne ville 
sikre.

Foredrag med Arne Nielson
Arne Nielson fik opgaven at sætte en histo-
rie på det at overvinde nye forhindringer og 
blive ved med at skabe stærke resultater 
som Arcon Sunmark. Så satte han fokus på 
at skabe ”hænder over hovedet dage”, 
hvor lysten til at gå på arbejde altid er stor.

Medarbejdertilfredshedundersøgelsen
En nyligt udarbejdet medarbejdertilfreds-
hedsundersøgelse, som i det store hele 
var meget flot i sine resultater, lagde efter 
gennemgang grundlaget for spændende 
gruppearbejde, hvor der var fokus på hvad 
der stadig skulle holdes fokus på for at sikre 
fortsat optimalt arbejdsmiljø.

Teamøvelser
Efter frokosten var vi ude og lave nogle 
målrettede team øvelser, hvor WOA crewet 
faciliterede en løbende dialog om samar-
bejde og skabelsen af resultater.

Outdoor cooking challenge
Her skulle deltagerne i samarbejde lave 
mad over bål og en kok stod for at vurdere 
det færdige resultat. Maden indtog vi heref-
ter indendørs på herregården. Aftenen blev 
efter en præmieoverrækkelse ganske festlig 
og fik rystet deltagerne yderligere sammen.

Dag 2 med debat, fokusområder, visualise-
ring og raket mission
På dag 2 fik vi samlet op og ikke mindst 
valgt hvilke fokusområder teamet skulle 
arbejde med. Der var dialog i de forskellige 
teams, som vi havde justeret på løbende. 
Der blev lavet papmænd, der udtrykte den 
perfekte Arcon Sunmark medarbejder og 
sluttet af med en heftig finale med WOA 
konceptet Raket Mission, som er enormt 
sjovt, lidt ingeniør agtigt og faldt i rigtig god 
jord til sidst.

Feedbacken var, at selvom man tror, at 
man kender hinanden, så er der altid mu-
lighed for nye bekendtskaber, og selvom 
medarbejdertilfredsheden er god, så er der 
alligevel et uudnyttet potentiale, som kan 
aktiveres på vejen imod at skabe nye store 
resultater. Alt i alt to sjove og lærerige dage. 
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ÅRETS FIRMAFEST MED SIKA 
DANMARK

Det kan være sjovt og lærerigt samtidigt

Vi kan vælge at få lidt mere ud af vores årlige fir-
mafest end bare noget sjov og ballade sammen. 
Det var netop hvad SIKA DANMARK A/S valgte at 
gøre. SIKA er kendt for sine stærke fæstne midler 
og ville også sikre at deres team blev ved med 
at hænge godt sammen. Derfor valgte SIKA at 
bruge det stærke koncept ”Save Tongo”, hvor 
man i fællesskab skal redde endnu en fejlslagen 
afrikansk stat fra mange udfordringer som dårlig 
infrastruktur og behov for vand, medicin og korn.

Konceptet leger med det svære tema, samar-
bejde i teamet, kombineret med samarbejde på 
tværs af teams. Der er budgetter i spil, masser 
af opgaver der skal løses, ledelse der skal udfø-
res og ikke mindst lokale myndigheder der skal 
kæmpes med.

Den stærke metafor for hverdagen ”Save Ton-
go” som øvelsen bød på, gav også SIKAs medar-
bejdere en masse af de oplevelser og erfaringer, 
som ofte ligger i øvelsen. Meget blev løst rigtigt 
godt, men der var også hold, der gjorde sig nog-
le lærerige erfaringer om, hvor vigtigt det er at se 
på hele virksomhedens præstation og ikke kun 
på det enkelte 

teams præstation. Alle disse refleksioner blev 
samlet op til sidst ved en 45 minutters opsamling 
og taget med hjem.

Dagen var fyldt med en masse nye, sjove op-
levelser imellem medarbejderne og selvom da-
gen var underholdende, så bød den også på 
værdifulde indspark til at udvikle samarbejdet i 
hverdagen.Dagen blev afholdt på Bautahøj Kur-
suscenter I Jægerspris, som bød på rigtig gode 
omgivelser til arrangementet.

“Save Tongo is not only a fun day to be together 
with colleagues, it also builds up awareness that 
if we know, learn and respect each other we 
can achieve much more”

Martin Even Schwalbe - Head of Finance and HR 
/ SIKA
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FIRMAREVY I HISTORISKE 
OMGIVELSER 
Sammen med en flok dygtige skuespillere 
lavede vi en super sjov og underholdende 
firma revy – men ikke en helt almindelig en. 
Den handlede nemlig om sjove episoder, 
firmafester, interne jokes, ledelsen og meget 
mere fra selve virksomheden!

Medarbejderne hylede af grin, da de kunne 
gense årets dummeste, sjoveste og pine-
ligste episoder og endda genkende dem 
selv i mange af dem. Revyen blev opført i 
historiske og flotte rammer i Kirkesalen på 
Koldinghus.

”Firma Revy, World of Adventure ”Vores 
oplevelse af firmarevyen, som WOA var 
med til at producere er udelukkende positiv. 
WOA var kreative mht. løsningen af vores 
idé, skaffede en location, der skabte den 
rette stemning og gav oplevelsen en ekstra 
dimension og castede nogle helt fantastiske 
skuespillere, som gav os et humoristisk indblik 
i vores egen hverdag – en rigtig god op-
levelse, som blev løst til vores fulde tilfreds-
hed”.

Bo Lund Sørensen
Indkøbschef, Lemminkäinen.
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TEAMUDVIKLING
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Når teamet fungerer, kan vi nå vores mål
Vi ønsker alle at være en del af et velfungerende team, der både understøtter en vel-

fungerende hverdag og samtidig skaber forretningsmæssige gode resultater.

High Performance Teams opstår ikke af sig selv
Intet af dette kommer af sig selv, men sjældent er det en uopnåelig situation med de 
rette indsatser. Teamudvikling sker af sig selv i dagligdagen og over tid, men der er in-
gen tvivl om, at med en målrettet bevidst indsats, så kan den proces at skabe et High 

Performance Team ske langt hurtigere.

Hvad er jeres mål, og hvor sætter vi mest målrettet ind?
’’Hvor skal vi starte?’’ er ofte spørgsmålet, og her går vi ind og hjælper med at klarlæg-
ge og definere, hvor en indsats vil gøre den største forskel. Det kan eksempelvis være 
strategien, så teamet får mere klare mål. Virksomhedsværdierne skal i spil; med dem 

kan vi udvikle kulturen og herigennem skabe bedre resultater.

Kurserne kan også handle om, hvordan man samarbejder som et team i dagligdagen. 
Mulighederne for forbedring kan ligge mange steder, og her bruger vi vores erfaringer 

til at hjælpe jer med at finde det optimale indsatsområde.

Høj arbejdsglæde er lig med lysten til at nå virksomhedens resultater
Oplevelsesbaseret læring kombineret med teoretisk forståelse og faciliterede proces-
ser er den metode vi ofte bruger. På den måde sikrer vi involvering, og oplevelsen af 
et relevant kursus. Desuden har vi altid fokus på, at det ofte er det lille grin og en sjov 
øvelse som skaber det bedste grundlag for udvikling af arbejdsmetoder, kulturen og 

arbejdsglæden.

TEAMUDVIKLING
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World Of Adventure kan blandt andet 
tilbyde din virksomhed teamudvikling indenfor:

 

Vi har siden 1992 hjulpet ledere, medarbejdere og HR med at skabe aktive processer, 
som skaber målrettet udvikling. Vores kurser med aktive øvelser og deltagerinvolvering 
understøtter varig forandring frem for velmenende rene teoretiske oplæg. Vi arbejder 

med lidt teori og meget praksis.

• Facilitering af gruppeprocesser – emnerne kan være mange 
• High Performance Team træning og udvikling
• Teamcoaching og teamtræning – Hvad er et team?
• Belbin Teamrolle Analyse – Personprofilanalyser og teamanalyser
• Implementering og/eller udarbejdelse af virksomhedsværdier og udviklingen af 

virksomhedskulturen
• Lederteam udvikling er et af vores specialer
• WOA Consult – Ledersparring og strategisk dialog omkring medarbejdernes rolle i 

udmøntningen af dagligdagens strategier. Er arbejdskulturen og rutinerne tilpas-
set de mål man har sat sig?
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Fokus på udvikling og 
forandring af menneskelig adfærd

Emnerne på vores kurser varierer bredt: Udvikling af High Performance Teams, personlig 
udvikling, nye spilleregler, arbejdsglæde, innovation, Lean og konflikthåndtering til slet 
og ret at lære hinanden bedre at kende for at forbedre præstationerne. Bagved ligger 
altid ønsket om udvikling og forandring af menneskelig adfærd indenfor rammerne af 

helheden. Derfor er vores aktive kurser så effektive.

Konsulenterne
Søren Madsen, som har arbejdet med disse emner siden starten, leder World of ad-
ventures konsulentdel og vælger konsulenterne til de forskellige projekter, så vi er helt 
sikre på at have den rette profil til opgaven, hvis ikke det er en opgave han selv gen-
nemfører. Vores kurser er altid ledet af en erfaren konsulent med stor erfaring omkring 
teamudvikling, og vi indgår løbende i andre typer konsulentopgaver med diverse sam-

arbejdspartnere.
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Evaluering

Afvikling

Planlægning

Sparring

Tilmelding

Kunde-
sevice

Erfaring Udvikling

Markedsføring

Design

Kreativitet

Aktiviteter

Et full service 
teambuilding- 
& eventbureau

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på 
jeres næste arrangment

WORLD OF ADVENTURE A/S
+45 7027 1427
WWW.WOA.DK
INFO@WOA.DK
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