Morgenmotion
med reflektion...

Motiverende møder
Comwell og CoastZone har indgået et samarbejde, og tilbyder sammen konceptet Motiverende Møder. Konceptets formål er at maksimere udbyttet af jeres møder via motivation, deltagerinvolvering og
oplevelser. På den måde sikres, at jeres faglige budskab forankres
hos både den enkelte deltager og det samlede team.
Motiverende Møder foregår som en naturlig del af dit møde hos
Comwell. Med udgangspunkt i jeres mødeprogram finder vi sammen
nogle aktiviteter med en rød tråd til dit mødeformål.
Aktiviteterne kan variere fra korte involverende mødeboosts, samarbejdsøvelser, energigivende fysisk aktivitet, mentaltræning med
mindfulness, til praksis og teori i form af foredragsholdere.
Mulighederne er mange, men vigtigst er, at aktiviteterne udvælges
og tilpasses, så de er med til at forankre dit mødes faglige budskab
og give dig og dine mødedeltagere en oplevelse af et målbart større
og vedvarende mødeudbytte. Uanset alder og fysisk formåen kan alle
deltage og aktiviteterne kan foregå både indendørs eller udendørs.
I oplyser mødeformål og vi kommer med sparring omkring aktiviteter
og værktøjer, der kan styrke jeres mødeoplevelse og investering.
Vi hjælper desuden med facilitering af øvelser.
”Når vi ser, hører, mærker og oplever et budskab, bliver det til en
erfaring der huskes”!
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“Flere undersøgelser viser, at fysisk aktivitet øger koncentrationen og indlæringsevnen samt styrker kreativiteten og hukommelsen markant”

