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TOWER OF POWER
Nye højder af effektivitet
Hvordan skaber du et effektivt team, hvor alle bidrager til at opnå 
de fastsatte mål? Tower of Power handler om kommunikation og 
samarbejde – om at skabe et team, hvor alle byder ind med deres 
talenter og kvaliteter, og hvor hvert medlem af holdet får mulig-
hed for at udvikle sig.

PATHFINDER
På sporet af succes
Al læring er baseret på feedback. Pathfinder bringer jer på sporet 
af, hvordan teamet gennem tilbagemeldinger lærer at løse en op-
gave mere effektivt og bedre end nogensinde før. I opdager, hvor-
dan I bedst udvikler færdigheder ved at give hinanden feedback. 

PIPELINE
Øget flow i organisationen
Når flere mennesker skal samarbejde om at udføre en opgave, 
er overlevering af information afgørende vigtigt. Pipeline demon-
strerer flow i organisationer og teams, og er et oplagt lærings-
værktøj til at afprøve LEAN i praksis. 

HECKMECK
Koordinering og performance
Med HeckMeck træner dit team koordinering og performance.  
Og undervejs bliver alle deltagere bevidste om, hvordan man som 
leder kan støde ind i udfordringer.

MAGIC STICK
Lederskab og kommunikation
Hvis nogle af dine medarbejdere skulle være i tvivl om behovet for 
fælles fokus, anerkendende kommunikation af præcise aftaler, er 
de det ikke efter denne træning med den magiske bambusstav. 
Magic Stick er en effektiv øvelse, uanset om I ønsker at fokusere 
på teamudvikling, lederudvikling eller organisationsudvikling.

TEAM
Løsningen er samarbejde
Selv det bedste team kommer til at svede med denne klassiske 
øvelse, og de vil lære, at kun med nøje koordineret samarbejde 
kan de løse deres opgave. Det er en unik måde at se teamets evne 
til at give plads og forstå helheden i en opgave.

TRINITY TOOLS
VÆRKTØJ PÅ BUSINESS CLASS
Trinitys professionelle mødedesignere råder over en værktøjskasse, der er fyldt med effektive redskaber 
til at styrke kommunikationen og samarbejdet i dit team. Engagerende, underholdende og krævende 
øvelser, der løfter dit arrangement til en klasse for sig, og sætter turbo på jeres rejse mod succes. 

Et Trinity Tools modul koster blot kr. 145,- pr. person ved mindst 15 deltagere, 
og inkluderer en kort introduktion. 

Hvis du gerne vil have, at en instruktør eller mødedesigner medvirker i øvelsen, 
kan det naturligvis også lade sig gøre til kr. 495,- pr. time.

Priserne er inkl. moms.
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