40 % rabatt på Mästarnas Mästare
Beskrivning
Under maj 2019 har ni möjlighet att boka in Mästarnas mästare till
40 % rabatt. Erbjudandet gäller företag och organisationer i
Kristianstad kommun där aktiviteten genomförs under 2019.
Mästarnas mästare är en utvecklande och rolig lagtävling där ni får
prova på grenar inspirerade av TV-succén Mästarnas Mästare.
Grenarna bjuder på en härlig mix av utmaningar, vilka ställer krav
på
gruppens
samarbete,
kommunikationsoch
problemlösningsförmåga. Vår aktivitet är anpassad för att alla ska
kunna delta där vi sätter fokus på laganda!

Det här kan ni förvänta er
•
•
•
•

En rolig gruppaktivitet fylld med glädje och
energi.
Aktiviteter som utmanar både individen och
gruppens samarbetsförmåga.
Chansen att få prova på grenar inspirerade
av TV-succén Mästarnas mästare.
En lagtävling där alla kan vara med och bidra
efter egen förmåga.

Ansvarig: Henrik Näsström
Kontorsansvarig Kristianstad – Pedagog, utbildad inom
Teamutveckling vid Växjö Universitet, UGL- utbildad.
”Mästarnas mästare är en fartfylld och rolig aktivitet där alla kan
bidra utifrån sina förutsättningar. Dessutom skapar
tävlingsmomentet härligt engagemang och intresse hos
deltagarna!”

Referenscitat – Caroline Leifsson, PWC
Utmaningen: Efter en konferens med späckat innehåll ville vi avsluta dagen med
något som gav glädje och energi till hela gruppen. Målet var också att teama som
grupp då vi kom från olika kontor.
Lösningen: Kryast styrde under 2 timmar upp en lättsam aktivitet i ett spännande
format, där alla kunde delta utefter sina egna förutsättningar.
Resultatet: Mästarnas mästare var precis vad vi efterlyste, med ett härligt
engagemang ifrån alla medarbetare.

Praktisk information
Några övriga referenser
IKEA, Kriminalvården, Renhållningen Kristianstad, Växjö kommun, Olofströmshus,
Karlshamnsbostäder, Deloitte, PWC, Max hamburgerrestauranger, Siemens m.fl.

Tid
Ca 2 timmar

Plats
Exempelvis hos vår samarbetspartner eller på en plats som passar er:

•
•

Bäckaskogs Slott
Kristianstad arena

Lokalkostnad kan tillkomma. Vid önskemål om annan plats än hos vår
samarbetspartner går det att ordna mot en rekognoseringsavgift på 950 kr.

Pris och antal inklusive 40 % rabatt
1–40 personer 495 kr/person 297 kr/person
Fler än 40 personer 450 kr/person 270 kr/person
Exakt antal meddelas senast 14 dagar innan. Minsta debitering 7500 kr 4500 kr.

Utvärdering/Uppföljning
Genomförs i samråd med kund
Övrigt
Rabatten gäller endast deltagaravgiften. Alla priser är exklusive moms och baserade på
antalet deltagare vid bokningstillfället. Fri avbokning fram till 3 månader innan det
bestämda datumet. 7 % av kostnaden består om avbokning sker tidigare än 2 veckor innan
det bestämda datumet, 50 % om avbokning sker mindre än 2 veckor innan det bestämda
datumet. 30 dagars betalningsvillkor. Reseersättning med 39kr/mil samt ett rese arvode på
resor över 10 mil t o r tillkommer vid leverans samt rekognosering på annan plats än våra
samarbetspartners. Det är inte tillåtet att inta alkohol under aktivitetens genomförande. Vid
sjukdom från vår sida ersätts kunden med ett nytt tillfälle för halva priset. Offerten är giltig i
60 dagar från att den skickades och vi förbehåller oss rätten att tacka nej till leverans om
skäl finns för detta så som exempelvis hög efterfrågan.

Kontaktperson – Henrik Näsström
Mail: henrik@kryast.se
Tel 073-3644814
www.kryast.se

