UPPTÄCK ETT NYTT
S Ä T T AT T KO N F E R E R A
Med Special Sport School och Elite Hotel Marina
Plaza får ni chansen att göra er konferens extra
minnesvärd. Upptäck Helsingborg på ett helt nytt
sätt tillsammans med kollegorna. Vad sägs om att
bege er ut på Öresund i RIB-båtar eller avsluta
konferensen med en utmanande omgång Kockarnas
kamp? Möjligheterna är oändliga och det är upp till
er hur ni vill utforma just er konferens.

KO C K K A M P E N

T H E A RT I S T

Olika tävlingar i kockarnas värld. Hur bra luktsinne
har ni egentligen? Vet ni hur stor en laxfilé på 150
gram är? Kan ni separera en äggula på tid? Många
roliga små tävlingar i den kulinariska världen!

Måla och skulptera i lera, låt kreativiteten flöda.
Forma efter ett tema, en produkt eller kanske något
helt fritt? Till sin hjälp får alla en mängd roliga och
praktiska redskap.

R I B S A FA R I

GPS MISSION

Åk Öresund runt med en snabb RIB-båt. Förutom
snabba adrenalinfyllda fartsträckor får gruppen olika
stopp med guidad historia. En helt fantastisk och
härlig upplevelse som uppskattas av alla. Vi vågar
lova att detta är en aktivitet som alltid blir en succe.

Lagen får en karta, kompass och en handburen GPS
där olika positioner hittas på en elektronisk karta.
På varje station finns det en klurig uppgift att lösa.
Uppgifterna som ska lösas är roliga och intressanta
temaövningar. En av våra populäraste aktiviteter.

H U R S K A D E T L Å TA

EN GÖR INTE JOBBET

Musiktävlingen som ger er den perfekta starten på
en härlig kväll. Lag mot lag sätts era musikkunskaper
på prov. Bilder, text och musik används. Vi vågar
utlova en hel del skratt. I denna aktivitet använder vi
alltid oss av LIVE-musiker.

En sammansättning av olika övningar med problemlösning med inriktning på team och kommunikation. Här blir det tydligt att gruppens gemensamma
kunskaper spelar roll.

M Ä S TA R E N S M Ä S TA R E

C U S TO M

Olika fysiska och icke fysiska tävlingar som kan
liknas med upplägget som sänds på tv. Olika aktiviteter där grupperna roterar och testar sina gränser i
en unik strandmiljö eller vid hotellet.

Vi har även möjligheten att skräddarsy ett aktivitetspaket helt anpassat till era önskemål och behov, allt för
en minnesvärd upplevelse utöver det vanliga. Kontakta
oss för ytterligare information.

CYKLING

BOKNINGSFÖRFRÅGAN

Upptäck Helsingborg på cykel! Vi erbjuder flera
olika alternativ. Välj den cykel som passar just dig
och rulla iväg. i har både vanliga cyklar, FAT-bike,
mountainbike och tandemcyklar.
HAKA
Som enda svenskt event företag kan vi erbjuda äkta
HAKA dans. HAKA är en Nyzeeländsk krigsdans
som vi använder för att svetsa samman olika grupper
på ett företag. HAKA är en katalysator, ett verktyg
för att öka individers förmåga att bidra till gruppen i
sin mest kraftfulla form.

Kontakta oss på reservation.helsingborg@elite.se alt.
042-19 21 00
Du kan läsa mer om Special Sport School på
www.specialsport.se

