Prøv vores events
Ved hjælp af LEGO® klodsen fokuserer de forskellige events på
gensidig forståelse gennem kommunikationsøvelser. Vi inddrager
visioner og værdier og afdækker, hvor udfordringerne i virksomheden
er. På den måde skaber vi sammen forståelse for din virksomheds
værdier og visioner og gør det hele lidt mere håndgribeligt.
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Husk din modtager

Få det til at dreje rundt

Mellemlederen

Tænk størrere

Vi glemmer ofte personen på
den anden side af skærmen
- eller i den anden ende af
telefonen, når vi kommunikerer.
I får mulighed for at styrke jeres
evne til at give kommunikation
videre, ved at bygge i par med
ryggen mod hinanden, hvor
den ene instruerer og den anden bygger ud fra instrukserne.
Ender I mon med det samme
resultat?

Hvordan får man bedst formidlet informationen videre, når
man ikke selv har kontakten til
slutmodtageren? I hverdagen
kan kommunikation via flere led
skabe misforståelser, derfor
bliver I udfordret ved at bygge
en LEGO® figur, hvor instruktionerne går fra formidler, gennem
mellemmand til den der skal
bygge. Ender I, som slutmodtagere, med samme model som
står på lederens bord?

Slip kreativiteten løs og sæt
samarbejdet på prøve. Med
ganske få regler skal I som
hold både samle en vindmølle og samtidig få bladene på
vindmøllen til at snurre rundt.
Udfordrende og sjovt og ikke
helt så nemt, som det lyder.

Brobygger

Skab en forbindelse mellem
medarbejdere og værdier. I
bygger i små dele og skaber
sammenhæng. Det handler om
samarbejde og om at tage en
beslutning under tidspres. Byg
sammen en bro
der symboliserer, det I står for.
Få værdierne ned i øjenhøjde,
så alle ved, hvad I står sammen
om.

Sammen skal I bygge en LEGO®
figur på 1 meter ud fra en minimodel, helt uden byggevejledning! Én person fra gruppen skal
ud fra minimodellen beskrive
for resten af gruppen, hvordan
den store model skal bygges.
Og dét kræver både teamwork
og gode kommunikations-og
formidlingsevner. Lærerig,
udfordrende og underholdende teambuilding, hvor I lærer
hinandens stærke og svage
sider at kende.

30 MIN 150 KR. PR DELTAGER

60 MIN 275 KR. PR DELTAGER

90 MIN 375 KR. PR DELTAGER

120 MIN 495 KR. PR DELTAGER

UNDER 10 DELTAGERE - START GEBYR PÅ 1.500 KR. . OVERNÆVNTE PRISER ER INKL. MOMS
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LEGOLAND® 5-kamp

Vores 5-kamp er fem sjove
konkurrencer i og omkring
aktiviteterne i parken. Her
handler det bl.a. om at kombinere tankekraft, tænke kreativt
og være hurtig på aftrækkeren,
men mest af alt handler det om
at have det sjovt sammen. Og
helt ærligt, hvem har ikke haft
lyst til at prøve Trafikskolen igen
som voksen?
OBS! Kun muligt i bestemte perioder hvor LEGOLAND® Parken
har åbent og altid i tidsrummet
kl. 17.00-19.00.
+ 1.500 kr. pr. kørende aktivitet.
(normalt tre kørende aktiviteter).

LEGO lympics
®

Sæt jeres fantasi og samarbejdsevner på en prøve. Gennem kreativitet og samarbejde
skaber I jeres egne olympiske
sportsdiscipliner fra bunden
med store, bløde LEGO® klodser
og andre sjove rekvisitter. Dyst
herefter i disciplinerne som til et
ægte OL, og se, hvem der løber
med guldet.

6-50 PERS.

LEGO® ’Gizers

Krydr jeres pause med en kort
konkurrence, hvor I bruger
LEGO® klodsen. Hvem kan bygge det højeste tårn med bind
for øjnene? Hvem bliver først
færdig med at samle de små
modeller?
Mulighederne er mange og
underholdningsværdien i top.
Uanset hvad, så får I en aktiv
pause, som giver højt humør.
4-200 PERS.

Ægte westernfest i
LEGOREDO® Town

Hold den ultimative westernfest i de helt rigtige rammer.
LEGOLAND® giver jer mulighed
for at holde en temafest, som
I aldrig vil glemme. Festen
kan skræddersyes efter jeres
behov, men vi anbefaler, at I
starter med at se, hvem der
kan blive siddende længst på
rodeotyren.
Der serveres en 3-retters menu
eller dinnerbuffet og tilhørende
vin eller ølmenu udvalgt af vores
kældermester
40-100 PERS.
FRA 795,-

Få en aktivitet i
LEGOLAND® helt for jer
selv

Spænd hjelmen, og find ud
af, hvem der er den ultimative
brandmand i Fire Brigade.
Eller test, hvor gode I er til
basketball, vel at mærke mens
I drøner rundt i Kålormen. Uanset hvad, så kan I springe køen
over og få en aktivitet helt for
jer selv. Mulighederne er mange, og det bliver garanteret
ikke kedeligt.
Kun muligt uden for almindelig åbningstid i perioden, hvor LEGOLAND®
Parken er åben.

51-100 PERS.

6000 KR. PR.

AKTIVITET PR. TIME

Bobler i skyerne eller
drinks i dybet

En fantastisk firmafest fortjener en fantastisk start. Hvorfor
ikke lægge ud med at dele en
flaske bobler med kollegerne
højt hævet over parken i LE
GOTOPPEN® - eller nyde et
glas under dybet blandt hajer
og kæmpekrabber i ATLANTIS
by SEA LIFETM? Begge events
kan krydres med ”unplugged”
musikalske indslag.

LEGOTOPPEN®
FRA KR. 295,-

DYBET
FRA KR. 195,-

30 MIN 150 KR. PR DELTAGER

60 MIN 275 KR. PR DELTAGER

90 MIN 375 KR. PR DELTAGER

120 MIN 495 KR. PR DELTAGER

UNDER 10 DELTAGERE - START GEBYR PÅ 1.500 KR. . OVERNÆVNTE PRISER ER INKL. MOMS
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LEGOLAND® Outdoor Team cooking
LEGO® Tårnet –
kendt fra LEGO Masters

Som vaskeægte ingeniør med gode konstruktionsevner og hurtighed, gælder det i denne
øvelse om at komme højest til vejrs inden for
tidsrammen.
Spænd byggehjelmen og lav en plan med holdet inden I går i gang, så skal I nok lykkes med
at komme i mål med det højeste tårn.
En god øvelse til holdarbejde under tidspres

2-100 PERS.
FRA 150,-

Udendørs gourmetkurser til virksomheder! Efter en hektisk og travl konferencedag er det fantastisk at komme ud i den smukke natur og tilberede lækker mad over bål med gode kollegaer.
Det skaber sammenhold og relationer. Deltagerne vil blive inspireret, udfordret samt få styrket
holdånden. Oplev roen, duften af bålmad, naturen, røg i øjnene, nærværet og det at lave mad og efterfølgende nyde den med dine kollegaer.

Hanging Brick –
kendt fra LEGO Masters

Har du styr på vægtfordeling og balance, og
ved du, hvordan man bygger med LEGO® klodser uden et fast fundament? I denne øvelse
kræver det godt samarbejde og forståelse for
tyngdekraften, hvis man skal i mål, inden tiden
er gået. Hvem bygger den flotteste flyver, som
også flyver i den rigtige retning?
En god øvelse til par eller holdarbejde, hvor
planlægning og udførelse er i fokus.

LEGOLAND® Challenge – The Golden Brick
4-40 PERS.

LEGO® Puzzle Run

I slippes løs i LEGOLAND® på jagt efter de
gemte brikker til LEGO® puslespillet. Koderne
er kryptiske, og man må tænke smart som
hold, hvis man skal nå at samle puslespillet,
inden tiden er gået. Hvor godt kender du LEGOLAND, eller hvor godt kan du tyde et kort?
En sjov øvelse med fart over feltet og hjernevridning samlet i et. Denne øvelse er god til
afslutning på mødedagen.

Kontakt os
for et tilbud

10-100 PERS.

Den gyldne LEGO® klods
er forsvundet, og I finder
den kun ved at spille jer vej
rundt i LEGOLAND®. Kun bevæbnet med en telefon eller
en tablet skal I løse gåder,
svare på spørgsmål, tage
billeder, bygge modeller
eller løse andre udfordringer
på jeres vej rundt, for at finde den gyldne LEGO Klods.
Få hjælp af piraterne, besøg
pingvinerne eller snurre
rundt i LEGO® Movie™ world. Udfordringerne er mange, og I løser det kun ved at
samarbejde som hold.

FRA KR. 395,-

En sjov øvelse, hvor man
både får brug for viden,
samarbejde og hurtighed.
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Med andre øjne
Kunne I tænke jer at få andres øjne på jeres virksomhed? Med hjælp fra to LEGO® byggere kan
I under jeres konference, se jeres virksomhed blive fortolket i LEGO® klodser ud fra, hvad de
observerer og oplever under konferencen. Tilføj jeres eget touch ved at alle medarbejderne
bygger deres egen minifigur, som bliver inkluderet i det færdige LEGO-byg. En sjov og anderledes måde at opleve jeres virksomhed på. LEGO modellen kan efterfølgende tilkøbes, så I har
mulighed for tage det med hjem.

Pris indhentes ud fra jeres ønsker.
OBS min. 2 konference dage
Kontakt os
for et tilbud

Kan det holde?

Billedligt talt

Med fælles hjælp skaber I som virksomhed, afdeling eller team et fælles billede.
Brug det til afsløring af et nyt produkt
eller et unikt minde fra en konference.
I bygger hver for sig en lille del af det
store billede, hvorefter vi samler det, og
afslører det for jer til en fællessamling
eller middagen om aftenen. Billedet kan
efterfølgende tilkøbes, så I har mulighed
for at tage det med hjem.

Med fuld fokus på planlægning, samarbejde og kreative løsninger, skal I som
team bygge en bro af LEGO klodser.
I har kun få materialer til rådighed og
tiden er imod jer, når denne opgave skal
løftes på bedste vis. Hvem løser opgaven bedst?

Og kan det holde?

+ 1000 deltagere

Kontakt os
for et tilbud

22

6-200+ PERS.
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