TEAMBUILDING

NIEUWE CONCEPTEN VOOR BEDRIJFSEVENEMENTEN

TEAMBUILDING
THE FIFTH ELEMENT
Teambuilding is het middel bij uitstek om
samenwerking en team spirit te bevorderen.
We ontwikkelden een concept dat de 4
elementen als uitgangspunt neemt: water,
vuur, aarde en lucht.
De groep wordt opgesplitst in 4 teams die elk
een uitdaging aangaan. Met elke uitdaging
is een amulet te winnen die samen de fifth
element vormen.
De verschillende activiteiten worden (met
drones) gefilmd zodat alle deelnemers
achteraf een leuke dvd als aandenken krijgen.
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WATER
Bij deze challenge leggen de teamleden met kajaks een
parcours af langs de Kleine Nete. Het team moet op en naast het
water opdrachten tot een goed einde brengen.
VUUR
Voor het element ‘vuur’ wordt een kookworkshop georganiseerd
onder professionele begeleiding. De groep bereidt voor alle
deelnemers een maaltijd en gebruikt daarbij een ofyr of een
green egg.
AARDE
De leden van het team worden uitgedaagd om met de aanwezige
natuurlijke materialen een originele boshut te bouwen.
LUCHT
De teamleden van deze groep moeten tussen de bomen een death
ride uitvoeren. Daarbij is er nog een extra challenge: onderweg zijn
er een aantal voorwerpen die opgepikt moeten worden...
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THE FIFTH ELEMENT
Als de vier proeven tot een goed einde zijn gebracht, worden
de vier gewonnen amuletten met elkaar gecombineerd in de
‘Fifth element’: een trofee die meegenomen kan worden naar
het bedrijf. De uitreiking gebeurt tijdens een slotceremonie
waarna voor alle deelnemers een ‘5th element-cocktail’
voorzien is.
Als bijkomend idee kan deze teambuilding gekoppeld
worden aan een goed doel. Als alle proeven succesvol
werden afgerond schenkt het bedrijf per deelnemer een
bepaald bedrag aan een goed doel. Een extra motivatie
om de proeven tot een goed einde te brengen en een extra
onderdeel van de slotceremonie.
Dinner
Tijdens het afsluitend diner worden de gerechten van de
kookworkshop uitgeserveerd. Aangevuld met enkele leuke
eigen sidedishes.
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Bereikbaarheid
De Ark van Noë is makkelijk bereikbaar met de wagen.
Ruime parkeergelegenheid ter plaatse.
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Wenst u een onvergetelijke
indruk te maken op uw gasten?
Neem dan gerust contact met ons op.
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Ark van Noë
Arkstraat 6
2460 Lichtaart
+32 (0) 478 28 27 83
events@arkvannoe.be

