
UNIK BELIGGENHED SOM FUNDAMENT FOR EN FANTASTISK TUR

NOGLE GANGE ER DANMARK BARE DEJLIGST 

Kunden havde besluttet sig for at afholde salgsmøder på Bornholm. Det viste sig, at Bornholm var utilgængelig 
på grund af Folkemødet, og vi gik straks i gang med at søge efter et brugbart alternativ. 

DESTINATION
Danmark, Vejrø, Blæsenborg, Karlekammeret og Skolen

AFSØGNING AF DESTINATIONER
Vi besluttede os for Vejrø, og tog kunden ud for at se den helt specielle beliggenhed. Begejstringen var stor: Her 
stod vi med et fuldstændigt unikt oplæg og med en destination, der er ukendt for de fleste. Vi havde simpelthen 
øen eksklusivt for kunden i de 3 dage, salgsmødet stod på.

TRANSPORT
Det skabte stor begejstring hos alle gæsterne at ankomme til en ø, som ingen havde hørt om, reserveret 
eksklusivt til dem. 

INDKVARTERING
Indkvarteringen på Vejrø var i en absolut klasse for sig selv – afslappet luksus hvor der var kælet for detaljerne 
hele vejen igennem. Indkvarteringen lå 10 minutters gang fra havnen og fra Skipperly, som rummer øens  
restaurant, reception og konferencelokale. 

Indkvarteringen – fordelt på Blæsenborg, Karlekammeret og Skolen – og distribution af bagagen blev klaret 
mens gæsterne fik en let morgenbuffet før salgsmødet. 

HIGHLIGHTS 

Efter middagen dag 1. samledes hele organisationen i stuen i Blæsenborg til hygge og gennemgang af opgaverne.
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CHALLENGE 414 GAME DAY
6 skræddersyet opgaver/udfordringer – alle var aktiveret dagen igennem. Vi afrundede med rundbold, hvor alle 
team dystede mod hinanden.

Foam-refreshment-bar åben på Challenge 414 dagen. Vi skulle introducere to ny-lancererede skumsæber i 
Challenge 414. Vi løste opgaven med et 18 m2 telt med en skummaskine og drikkevarer.

Vi havde medbragt to superdynamiske DJ’s, som lagde grunden til den senere fest med god og stemningsfyldt 
musik, alt imens der blev dystet med rundbolden.

Maden var et kapitel for sig selv - Vejrø er selvproducerende, og der var virkelig blevet arbejdet med de lækre 
råvarer. 

T4CS SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER

• Transport af mennesker og materialer til og fra øen. Der måtte ikke være perioder, som  kunne opleves som 
 ventetid.
• At udarbejde Challenge414 gameplan for dagen med mange vidt forskellige opgaver.
• Kunden plejer at koble sig på en igangværende fest i diskotek, klub eller andet når de er 
 af sted. Dette var ikke muligt denne gang. Vi løste opgaven med et par medbragte DJs og lækkert lys.
• VM-kampen Brasilien – Kroatien på en projektor i et hjørne uden lyd, så festen kunne fortsætte.
• Vi sørgede for, at en person i gruppen med fysiske handicap havde tilsvarende gode oplevelser for   
 dagene på Vejrø.
• Vi skræddersyede en it-platform specifikt til virksomheden, så den var fri for det administrative 
 arbejde ved indhentning af data på hver enkelt deltager, tilmeldinger, logistik m.m. 
• Vi overtog produktionen af bannere og flag m.m. fra kundens egen marketingafdeling.
• At kunne imødekomme sidste øjebliks ønsker, f.eks. ønske om t-shirt med tryk, bare 3 arbejdsdage  
 før afrejsedagen. 

RESULTAT 
Fantastisk i enhver henseende. Medarbejderne nød Dan-
mark, når det er allersmukkest. Både det faglige og de 
mere festlige team-buildende aktiviteter var store succeser. 
Der var fest, der var smuk natur, der var leg og glæde, og 
ikke mindst var der fremragende mad.

FAKTA

Branche:  Hygiejne og rengøring. 
Projekt:  Teambuilding og salgstur
Gruppestørrelse:  35
Nationalitet:   Dansk
Dato:   11.06.-13.06.2014 
Destination:  Vejrø
Eksisterende kunde: Siden 2003 
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