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Det ligger stora värden i att bryta
mönster och mötas i nya miljöer.
Naturen själv skapar utrymme
för nya intryck, nyfikenhet, inspiration och upptäckarglädje.

Erbjudande!
Boka er nästa konferens hos oss senast 1/4 2019, så bjuder vi på Vildmarks-Spa
med vedeldade badtunnor och bastu om ni stannar minst ett dygn!

I en fantastisk miljö och med aktiviteter som bygger på samarbete tar Vildmark i Värmland ett helhetsgrepp kring er konferensupplevelse. Vi har lång erfarenhet som arrangör av konferenser, kick-offer och olika företagsevent. Vi har under årens lopp gästats av
alltifrån multinationella koncerner med hundratals deltagare till små företag och ledningsgrupper. Alla har de haft gemensamt att de
vill bryta mönster, upptäcka nya sidor hos sig själva och sina kolleger, få en oförglömlig upplevelse som lever kvar länge och kanske det
viktigaste av allt – att få kvalitativ tid och tillfälle att mötas.
Hos oss kan konferenslokalen vara en timrad flottarkoja med samtal och diskussioner runt den öppna elden. Det kan också vara grupparbeten ombord på en timmerflotte som sakta glider fram på Klarälven eller i en kåta vid älvens strand. Vårt signum är att skapa de rätta
förutsättningarna med aktiviteter, mat och boende så konferensen blir en värdefull investering som genererar utveckling och förnyelse
i företaget.

Äkta lagarbete där alla deltar

Ät ute på riktigt
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Utvecklande aktiviteter i en oförglömlig konferens
Samtliga aktiviteter kan genomföras med små och stora grupper.
Aktiviteterna kan genomföras var och en för sig
eller kombineras med boende, mat och andra aktiviteter till en längre konferens.
Kontakta oss så tar vi fram en offert utifrån just era möjligheter och behov!

Timmerf lottfärd: Samarbete, ledarskap och ödmjukhet
Låt oss ta er med ut på Sveriges vackraste älv - Klarälven! Efter genomgång av byggteknik och färdens utmaningar bygger arbetslaget
flottar som i färdigt skick mäter 3 x 3 meter. För att lyckas med timmerflottsbygget behövs ett samarbete där alla deltar och finner sin
roll. På flotten finns tid för både arbete, lugn och gemenskap och timmerflotten är ett inspirerande konferensrum i det fria.

Kajak: Stillhet och samtal
Med Vildmark i Värmlands lättmanövrerade och stabila sit-on-top-kajaker för två personer får ni ett nytt perspektiv på er vardag.
I lugn och ro tar ni er tillsammans med guide vattenvägen genom Karstads vackra stadsmiljö och avlutar vid lättillgängliga Mariebergsskogen. En gemensam kajakfärd ger er en avslappnande och lagom fysik aktivitet med möjlighet till samarbete och samtal.

Kanot: Teknik och styrning
Kanoten ses ofta som mindre spännande än kajaken, men är i själva verket den paddlingsform som kräver mest teknik. Kanotpaddling med arbetslaget är en aktivitet som man inte tar sig igenom utan samarbete, där ni tillsammans utgör motor och styrning för att
ta er till mål. En kanot har ett stort packutrymme och möjliggör därmed längre turer med gemensam mat och nattläger.

Vandring: Framåt med gemensam kraft
Ibland är det enklaste det mest givande och utvecklande. Vandra tillsammans i djupa, värmländska skogar, följ lederna till säterstugor
och flottarkojor. I det fria får tankarna spelrum och kan utvecklas till nya arbetssätt och idéer. Bara ni tillsammans avgör när ni kommer
fram - och om ni går framåt tillsammans.

Äventyrsbana: Utveckling genom utmaning
Ibland behöver vi utmaningar för att känna att vi tar oss framåt och kan övervinna hinder, både som arbetslag och som individer. Vår
naturliga äventyrsbana i Brattfallets fantastiska, naturhistoriska miljö ger er möjligheter att utmana er själva - tillsammans. I storslagna
omgivningar erbjuder vi en linbana över det storslagna Brattfallet, burmabro över den djupa ravinen och firning till ravinens botten.

Vildmarksolympiad: Påhittighet och lagarbete
I en rolig utmaning, där de deltagande lagen inte bara får poäng för utförd uppgift utan även för hur väl lagarbetet har fungerat, får ni
en chans att på ett annat sätt än i vardagen påvisa vikten av samarbete och påhittighet samtidigt som arbetslaget växer sig starkare till
följd av gemensamma uppgifter och goda skratt.
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