UTVALDA UPPLÄGG FRÅN AQUAEVENT AB:
UTMANINGEN: TEAMDUELLEN

Denna aktivitet är fylld med spänning, skratt och teamkänsla. Ej fysiskt krävande, så man kan göra detta i samma kläder som
till middagen.
Två och två möts lagen i olika dueller. Alla deltagare i laget måste samarbeta för att klara utmaningen före/bättre än de andra
laget. Vid varje vinst delas en bokstav ut där ni ska till slut lista ut de ord vi söker.
Vi räknar med 5-8 grenar som vi väljer ut att passa just er.
10-30 pers 450:-/p Tid ca 2h

UTMANINGEN: KONTORETS MÄSTARE

Kan enkelt beskrivas som en 5-kamp, där varje person ska tävla mot de andra deltagarna.
Här gäller det att ha god balans, vara stadig på handen, snabbtänkt och pricksäker för att ta hem titeln Kontorets Mästare. Alla
grenar är gjorda av material som ni kan hitta på ett kontor.
Utmaningarna kan vara att stapla 36 muggar på höjden. Lägga tangenterna i ordning, enligt ett svenskt tangentbord, vika
pappersflygplan som ska delta i “Long flight competition” mm.
4-20 pers 320:-/p Minimum 4 500:- Tid ca 1,5h

SAMARBETA MED KOMMUNIKATION 		

NY 2017

Här gäller det att samarbeta och komma på den bästa lösningen inom laget. Hur väl lagen kommunicerar och tar fram bästa
och snabbaste lösningen märks direkt när klockan startar.
Ni ska presentera er lösning innan och genomföra den enligt plan. Vi kommer att pausa er efter halva tiden för refletion och
omstrukturering om det önskas eller behövs.
Även efter varje gren/aktivitet kommer ni få en chans att prova igen samt få ta del av våra iakttagelser och slutsatser.
Det är inte alltid de lag som klarar uppgifterna snabbast som vinner.
Vi plockar ut de grenar och utmaningar som passar bäst för er. Detta event går även att genomföra utomhus.
10-20 pers 480:-/p 20-40 pers 420:-/p Tid ca 2,5h

DONE IN 60 SECONDS

En aktivitet där utrustningen till grenarna består av sånt som finns i hemmet eller på kontoret. Tävlingarna är utmanande, spännande och är minst lika kul att se på som att utföra.
Varje lag plockar ut den eller de personer som de anser klara uppgiften bäst.
Under 60 sekunder skall de utvalda försöka klara uppgifterna.
Här finns det ca 20 olika grenar ni kan välja mellan. Bottle flip, ping pong schack, tumstocksbalansen, kortkaos, karatekort mm.
10-30 pers 380:- Tid ca 2h

MUSIK & FILMQUIZ					NY 2017

Med vår musik & film quiz kommer ingen undan. Alla vet någon detalj eller onödig fakta som kommer komma fram under
denna aktivitet. Ni kommer att få se bilder och reklamsnuttar, höra låtar och signaturmelodier ni trodde ni hade glömt.
Ni ska även försöka få era kamrater att gissa rätt artist eller skådespelare genom sång eller agera som dem.
En aktivitet fylld med skratt och upptåg, sång och nostalgi.
4-20 350:-/p 20-60 pers 290:-/p Tid ca 1,5 - 2h Minimum 4 500:-

				

Alla priser är ex moms och vi kan självklart genomföra alla aktiviteter på engelska
Eventuell kostnad för lokal kan tillkomma

0733 366 799 (Henrik Ström)
0709 290 669 (Jonas Dahlin)
bokning@aquaevent.se
www.aquaevent.se

