
Vill du bo i en unik miljö och 
känna doften av tång, hav och 

salt precis inpå husknuten? 

Vi vet att den viktigaste investeringen är den du gör i dig själv. När 
du mår bra inifrån speglar det ifrån sig på dina medmänniskor. Att 
satsa på sin personal bör därför vara allas prioritet, för visst är det 
så att personalen bygger företaget? 

Boka därför in gänget på en unik vistelse hos oss där fokus kommer 
att vara välmående, teambuilding, självledarskap samt rörelse och 
aktivitet.  

Hos oss bor ni i en unik miljö endast några fotsteg från havet och Hos oss bor ni i en unik miljö endast några fotsteg från havet och 
möjligheten till salta kallbad som har många positiva effekter på 
hälsan och vandring på granitens karga klippor i en storlagen miljö. 

Välkommen till ett inspirerande dygn 
tillsammans med oss!



→ Dagen startas med att checka in i på Havets 

Magasin och därefter serveras en lunch, tillåter 

vädret sitter vi på bryggan.

→ Därefter väntas en föreläsning om 

självledarskap.

→ Kaffe och Kaka.

→ Föreläsning om fysiska aktivitet och dess → Föreläsning om fysiska aktivitet och dess 

effekter med inslag av aktiviteter.

→ Bekanta er med miljön och möjlighet att bada 

i havet eller i varm badtunna och bastu.

→ Till kvällen serveras bästa tänkbara 

skaldjursbuffé.

→ Dagen inleds med en föreläsning om stress och återhämtning

→ Efter ges möjlighet till en promenad bland klippor i en storslagen miljö

→ Därefter serveras lunch och en gemensam avslutning

Efter detta dygn har ni fått mer härlig inspiration från kusten, ny 
kunskap och många fina tips att ta med hem!

Efter en härlig natts sömn kanske ni väljer att starta upp med ett härligt salt bad 
för att därefter inta en god frukostbuffé.

Förslag på hur ett 
upplägg kan se ut

Prisexempel:

3365 kr

Lunch till lunch& 3 st föreläsningar

(8 pers)

ex moms



Självledarskap
Svåraste personen att leda, är dig själv!
→ Självledarskap börjar alltid med självinsikt.
→ Att lära känna sig själv.
 Vi vet att när våra medarbetare tränar  Vi vet att när våra medarbetare tränar 
självledarskap så ökar effektiviteten, 
engagemanget och konflikter hanteras på ett 
bättre sätt.
 
Välkommen till en inspirerande föreläsning och Välkommen till en inspirerande föreläsning och 
passa på att ta chansen att ge dina 
medarbetare en användbar verktygslåda!
 
Tidsåtgång: 1,5 timma
Föreläsare: KBT terapeut och internationellt 
certifierad coach – ICC Sanna Johansson.

Fysisk aktivitet och hälsa
Forskningen visar att det finns ett positivt 
samband mellan regelbunden fysisk aktivitet 
och hälsosamma effekter. Under föreläsningen 
lyfter vi faktorer som främjar en god och hållbar 
hälsa. Vet vi egentligen hur bra fysisk aktivitet 
egentligen är?
 
→ Hur påverkas kroppen av motion?→ Hur påverkas kroppen av motion?
→ Tar din träning mer energi än den ger?
→ Behöver du stöttning i rätt dos av fysisk 
aktivitet?
→ Hur får vi tiden att räcka till?
→ Måste man verkligen ge sig ut i löparspåret 
eller gå till gymmet?
→ → Stress och återhämtning – hur påverkas 
kroppen?
 
Välkommen till en inspirerande föreläsning 
där du kommer få många matnyttiga tips!
 
Tidsåtgång: 1,5 timma
FöreläsareFöreläsare: Leg Fysioterapeut

Balans mellan aktivitet och återhämtning i 
vardagen är nyckeln till en god hälsa som är 
hållbar.
 
Med ökad kunskap, nya förhållningssätt och Med ökad kunskap, nya förhållningssätt och 
redskap har vi fina möjligheter att förebygga 
negativ stress och skapa motståndskraft och 
energi till det som vi tycker viktigt och 
meningsfullt i livet. Teori blandas med 
praktiska övningar i närvaro och avslappning.

Välkommen till en inspirerande föreläsning!  
Tidsåtgång: 1,5 timma
Föreläsare: Ulrika Berntsson
Dipl.samtalsterapeut ACT/KBT och 
Dipl.massageterapeut

Stress & återhämtning

Program


