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ANYTHING IS POSSIBLE...
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COACHING · individuelt / GRUPPEVIS
SAMMENHOLD STYRKER SAMARBEJDET

Med fokus på lyst til læring og udvikling
Coaching er for os deltagelse i
en lære- og udviklingsproces,
der bygger på en humanistisk og
informel ledelsesfilosofi.

Teambuilding og personlig udvikling er vejen frem til
et bedre samarbejde på arbejdspladsen

Det sker med udgangspunkt i, at
vi anser mennesket som potentielt
ansvarligt nok til at kunne løse de
opgaver, det har påtaget sig.

Vi støtter processerne, når nye
teams skal “rystes” sammen eller
når gamle teams skal løse nye
opgaver.

For at kunne lære og udvikle sig kræves der en særlig opmærksomhedsfokusering og selvansvarlighed i den konkrete situation. Her kommer
Event2000 ind i billedet.

Vores mål er, at forløbet efterlader
deltagerne med mange tydelige
oplevelser og en klar idé om
teamets styrker og svagheder. Og
ikke mindst dets begrænsninger
og muligheder. En dag med teambuilding er nemlig kun starten på
en længere proces.

Vi har erfaring i coaching på mange forskellige niveauer, fra direktion til
mellemledere og nøglemedarbejdere. Coaching kan foregå såvel indivi
duelt i virksomheden som med coaching af hele grupper eller afdelinger.

HR Support

Strategisk anvendelse af HRM
teamudvikling

Styrker gruppen og det daglige samarbejde
Teamudvikling forbedrer gruppens
evne til at samarbejde effektivt
om de opgaver, der skal løses til
dagligt.
Ved at “gå ind” i gruppen får vi
teamet til at samarbejde bedst
muligt. Vi får eventuelt deltagerne
med på en konkret handlingsplan,
som også fremover forbedrer den
måde, gruppen fungerer på.

Event2000 implementerer både kortog langsigtet strategisk anvendelse af
Human Ressource Management (HRM) i
mindre og mellemstore virksomheder.
Vi sætter os altid grundigt ind i den
pågældende virksomhedskultur og kan
bl.a. tilbyde følgende værktøjer:
• Organisationsudvikling
• Strategisk kompetenceudvikling
• Rekruttering
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Kompetenceudvikling gennem teori og oplevelser
Vores erfaring er, at et udviklingsforløb med teoretiske og praktiske
moduler, støttet af en proceskonsulent, giver deltagerne lejlighed
til at se og forstå sammenhænge i
deres personlighed og adfærd.
Vi benytter os i høj grad af unikke
oplevelser, der fungerer som
sanseåbner til erkendelse og
læring indenfor følgende områder:
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egeskov slot fest event

Eksklusive og sjove event arrangementer på Egeskov Slot
Event2000 har en eksklusiv aftale
med Egeskov Slot om afholdelse af
event arrangementer. Egeskov Slot
er ikke uden grund Fyns største turist
attraktion med de unikke omgivelser
og faciliteter.
Dette giver os mulighed for at tilbyde
en lang række helt  specielle events,
herunder:

» Planlægning
» Omstillingsparathed
» Teambuilding
» Kommunikation

» Teamtræning
» Events

» Samarbejde

» Skattejagt

» Motivation

» Firmafester

» Problembehandling
» Konfliktløsning

» Kundearrangementer

konflikthåndtering

Løs konflikterne, før de eskalerer
De fleste har på et tidspunkt oplevet rollen som konfliktløser og en potentiel
mulighed for at blive part i en konflikt på arbejdspladsen.
I vores konfliktløsningsmodel, som giver de fornødne
kundskaber og færdigheder i at løse konflikter,
arbejder vi med følgende emner:
• Foredrag • Interessekonflikter • Rollespil
• Samtale • Personlige konflikter

stresshåndtering

Mindre stress = bedre resultater
Vi fokuserer på den gensidige påvirkning mellem medarbejdernes private- og
arbejdsmæssive liv. Det sker i erkendelse af, at de dygtigste medarbejdere
oftest er dem, der har et afbalanceret forhold mellem stresspåvirkininger
og personlige ressourcer. Vores koncept er en integreret og individualiseret
indgang til stresshåndtering og større livskvalitet via følgende områder:
• Viden om eget stressniveau • Evne til problemløsning • Evne til konflikt
håndtering • Evne til kommunikation • Evne til fleksibilitet

IS POSSIBLE...
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fjord & bælt

Event og teamtræning på en helt ny
og anderledes måde
Event2000 tilbyder Event og
samarbejde med Fjord & Bælt.

teamtræning

Det sker i unikke  omgivelser i kombination
med Fjord & Bælts viden om dyreadfærd og
dyretræning.
Dette er en unik mulighed for teamtræning til
dig, der har lyst til at styrke og udvikle dine
kollegers team-ånd på en både sjov,
seriøs og lærerig dag…
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Event2000 er et yderst kompetent event- og teambuilding bureau.
Ledelsen og medarbejderne har mange års erfaring med personale
udvikling, teambuilding, lederuddannelse og coaching.
Intet arrangement er for lille, men vi kan bestemt også lave arrangementer for større grupper.
Med nogle fantastiske omgivelser til rådighed kan vi lave arrangementer fra 6-150 personer.
For at få succes med et event eller teambuilding arrangement er det
altafgørende at have fokus på, hvad man ønsker at få ud af arrangementet.
Vi skræddersyr dit arrangement via en grundig dialog, så vi sammen
opnår det ønskede resultat.
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