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Et møde eller en konference er en stor investering i dine medar-
bejdere, og vi ved, hvor afgørende det er, at du får et flot afkast. 

På Trinity har vi erfarne mødedesignere, der arbejder med den 
nyeste viden. Deres opgave er at skræddersy dit arrangement, 
så det passer præcis til deltagerne og formålet.

Samtidig gør vi os umage for at skabe de perfekte rammer til 
netop dit møde. Vi har et stort udvalg af lokaler, der er meget 
forskellige både i størrelse og indretning.

Endelig udnytter vi vort skønne lokalområde til inspiration 
og teambuilding. Vores baghave byder på alt fra picnic i et af 
landets smukkeste områder til hvalsafari og Bridgewalking 
med vores egne specialuddannede guider. 

MEETOVATION
Vore mødedesignere er eksperter i det innovative danske 
mødekoncept “Meetovation”. Det handler om at maksimere 
udbyttet af arrangementet i form af ny læring og viden, og det 
sker ved at arbejde med de fysiske rammer, involvere deltag-
erne aktivt og lade sig inspirere af de lokale omgivelser.

Vi giver gerne sparring og idéer til spændende pauser, ice 
breakers og energizers, aktiviteter, mødeopstillinger mm.

GOURMET
Uden mad duer deltagerne ikke. Trinity holder et højt gas-
tronomisk niveau – hele dagen: Du starter med vores store, 
veldækkede morgenbuffet. Mellem møderne søger vi for ekstra 
energi med sunde og lækre snacks. Om aftenen dækker vi op i 
den store Restaurant Lillebælt eller i mere intime omgivelser 
i den hyggelige Café Gerhard & Bar – begge steder får du et 
fremragende måltid. 

LOKALERNE
Uanset, hvad der er bedst til dit møde, har vi lokalet. Plus nogle 
lokaler, som du slet ikke kan forestille dig!

Sammen med vores mødedesignere beslutter du, om dine del-
tagere er bedst tjent med et traditionelt konferencelokale eller 
noget mere kreativt og inspirerende.

Vi skræddersyr indretningen af lokalet, så alt fra bordopstilling 
til teknisk udstyr og kreative hjælpemidler er præcis, som du 
ønsker det. Og vi tager altid hensyn til, hvem deltagerne er, når 
vi rådgiver dig.

AKTIV INVOLVERING
Al forskning viser, at det er utroligt vigtigt for vores læringspro-
ces, at vi bliver involveret i mødet eller konferencen. Derfor er 
Trinitys mødedesignere eksperter på aktiv involvering, og vi 
har en værktøjskasse fyldt med spændende muligheder, der 
passer til dit formål. Vore aktiviteter kan være små og simple 
eller mere avancerede. Fælles for dem er, at du får en komplet 
løsning, hvor der er tænkt på hver en detalje, så det ikke betyder 
mere arbejde for dig.

Forskning viser også, at vores hjerne står af efter blot 20-30 
minutters envejskommunikation. Derfor kan små pauser eller 
energizers med fordel anvendes også i store informations-
møder. VI bidrager gerne med en energizer eller ice breaker.

LOKAL INSPIRATION
Vi har et kæmpe udbud af spændende aktiviteter og inspiration 
i vort område. Sammen med vore mødedesignere kan du finde 
ud af, hvad der giver særlig god mening og værdi for dig.

Vi har alt fra guidede vandreture i det smukke naturområde 
ved Lillebælt til Bridgewalking på den gamle Lillebæltsbro. Eller 
hvad med et besøg hos den lokale vinbonde?

KONTAKT OS
Ring og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe med, at dit næste 
arrangement bliver en succes tlf. 8227 1700. 
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