Møde- & konferencepakker
En effektivt arbejdende konference står i skarp men harmonisk kontrast til de mange rekreative oaser, som
Skjoldenæsholm tilbyder sine konference gæster. Her er historie og atmosfære kombineret med moderne hotel og
konference virksomhed, og så sørger vi selvfølgelig for forplejning efter jeres ønsker. Stedets ro medvirker til at højne
effektiviteten og dermed også udbyttet af mødet
-

Dagmøde
Dagmøde kl. 9 17 kr. 725, pr. person.
-

-

1 1/2 konferencedøgn
1 1 2 konferencedøgn kl. 9 17
inkl. 1 overnatning kr. 2.640, pr. person
/

-

-

Kaffe te med brød ved ankomst
Isvand i mødelokalet
Frokostbuffet inkl. 1 sodavand kildevand
Eftermiddagskaffe te buffet med kage
/

/

/

-

___________________________________________

Konferencedøgn
Konferencedøgn kl 9 9 kr, 2028, pr. person.
-

-

Kaffe te m brød v ankomst
Isvand i mødelokalet
Frokost inkl. 1 sodavand kildevand
1 sodavand kildevand
Eftermiddagskaffe te buffet inkl. kage
2 retters middag
Aftenkaffe te
Overnatning i enkeltværelse
Morgenmad
/

/

/

/

/

/

-

Kaffe te med brød ved ankomst
Isvand i mødelokalet
Frokostbuffet inkl. 1 sodavand kildevand
Eftermiddagskaffe te buffet med kage
2 retters middag
Aftenkaffe te
Overnatning i enkeltværelse
Morgenbuffet
Formiddagskaffe
Frokostbuffet inkl. 1 sodavand kildevand
Eftermiddagskaffe te buffet med kage
/

/

/

-

/

-

/

/

__________________________________________

Grupperum og priser
1 grupperum er inkluderet for hver 12 deltagere, ekstra
grupperum kr. 500, pr. rum pr. dag. Alle priser er inkl. moms.
-

/

Kapacitet
Værelser 43 Mødelokaler 4 Gruppelokaler 6
Spisepladser 90 Maks. indkvartering 82 Største møde lokale
52 ved stole 42 ved borde.
/

/

/

__________________________________________

Konferencedøgn
Konferencedøgn kl. 12 13
inkl. 1 overnatning kr. 2.500, pr. person

/

/

/

___________________________________________

-

-

Læs mere om vores mødepakker på: www.skj.dk
Priser fra 1. marts 2017 1. marts 2018
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Isvand i mødelokalet
Frokostbuffet inkl. 1 sodavand kildevand
Eftermiddagskaffe te buffet med kage
2 retters middag
Aftenkaffe te
Overnatning i enkeltværelse
Morgenbuffet
Formiddagskaffe
Frokostbuffet inkl. 1 sodavand kildevand
/

/

-

/

/

.
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Møder med fokus - inddrag naturen
Den fokuserede spontane opmærksomhed skaber helhed i mødet. Når både den fokuserede og spontane opmærksomhed aktiveres,
skabes det bedste fundament for mødet. Derfor er det essentielt, at man i løbet af et møde gør plads til at inddrage naturen i samspil med
mødets indhold i mødelokalet. At opholde sig i naturen giver mulighed for at aktivere den spontane opmærksomhed. Den spontane
opmærksomhed tillader kreative tanker, nye indtryk og fokus på helheden. Den er et modspil til den fokuserede opmærksomhed. Den
fokuserede opmærksomhed er den del af hjernen, vi typisk bruger under møder, som hjælper med at løse problemer, tænke analytisk
eller f.eks. fokusere på detaljerne i en opgave.
&

Med vores 3 mødepakker er du med til at aktivere den spontane opmærksomhed som et modsspil til de strategiske og analytiske tanker i
mødelokalet den fokuserede opmærksomhed De tre mødepakker indeholder alle naturen som element og er med til at skabe møder
med fokus.
(

)

1) Møder med Mindfulness, yoga og walk & talks 2) Møder med teambuilding som proces eller som event
3) Møder med ”golf for sjov”
Møder med Mindfulness, yoga og walk & talks
Inviter bevidst roen og stilheden af Skjoldenæsholm indenfor i jeres møde og giv målet med jeres mød endnu mere fokus og fordybelse.
Mødets rammer sættes med en mindfulness session, hvor tankerne tømmes, og der gives plads til fordybelse og opmærksomhed på
meningen med dagen. Målet er at skabe energi og nærvær til det, der foregår i nuet.
Gennem walk talk er formålet at åbne op for kreativitet og andre perspektiver i mødet, og herved givemødet et andet indhold for at opnå
mødets mål. Derudover sættes rammen for eftermiddagens mød med fornyet og løftet fokus. Dagen rundes af med yoga, og der skabes
ro og fokus på at blive genopladet efter en intensiv dag.
&

Møder med teambuilding som proces eller som event
Teambuilding som event
Teambuilding, som en event, bruges i mødet for at få et sjovt afbræk, frisk luft, et godt grin og følelsen af fællesskab for på den måde at
komme tilbage til mødet med fornyet energi.
Teambuilding som proces
Teambuilding som proces bruges i mødet, hvor der ønskes, at et team skal udvikle sig gennem øvelser i naturen. Instruktøren stiller
spørgsmål ved, hvordan gruppe dynamikken fungerer og kommunikation i et team. Der stilles spørgsmålstegn til processer,
beslutningstagere og der gives feedback på de opgaver, teamet stilles. Hvis der ønskes fokus på proces, kræver det en samtale for at
finde ud af, hvor fokus skal være, og hvad jeres behov er.
-

Møder med ”golf for sjov”
Golf for sjov på putting greenen (varighed 1 ½ time)
Træneren giver en kort introduktion til golfspillet. Herefter går turen til driving range hvor man lærer at slå til bolden. Videre til indspils og
puttegreen for at øve de mere specielle slag. Golf for sjov afsluttes med en lille turnering på putting greenen så dagens vinder kan kåres.
Instruktion, udstyr, bolde mv er inkluderet i prisen.
Golf for sjov med match på par-3 banen (varighed 3 timer)
Træneren giver en kort introduktion til golfspillet. Herefter går turen til driving range hvor man lærer at slå til bolden. Videre til indspils og
puttegreen for at øve de mere specielle slag. Golf for sjov med match på par 3 banen, som er en 9 hullers golfbane med i formindsket
størrelse afsluttes med en rigtig golf match hvor alle kan gå en runde.Instruktion, udstyr, bolde mv er inkluderet i prisen.
-
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Læs mere om vores mødepakker på: www.skj.dk

