DERFOR ER SEJLADS
RELEVANT
FOR VIRKSOMHEDER
Hvad enten du slås for egen succes i markedet, eller
hjemme i virksomheden, skal du forstå omgivelserne, beslutte en
strategi, gennemføre strategien og måle fremgangen.

Vi glæder os til at se dig

HVORFOR ER SEJLADS
RELEVANT FOR
VIRKSOMHEDER?
En båd kan ikke sejle og slet ikke vinde, hvis ikke alles
kompetencer og samarbejdsroller er gensidigt accepteret.
På søen er man ligesom i erhvervslivet i konstant bevægelse
og i en intens kamp mod konkurrenterne. Den, der når først
i mål, er dem, der har fået teamets samlede indsats til at
gå op i en højere enhed.
Til søs er der kontant afregning for alle fejl og forkerte
beslutninger. Og derfor kan blot et par timers samarbejde i
at lære at trimme, bomme og vende på det helt rigtige
tidspunkt på en ny og fremmed ”arbejdsplads”, være
intens læring om samarbejde og teamwork for både ledere
og medarbejdere. Lige til at tage med hjem på kontoret.

8 UD AF 10 HAR
ALDRIG SEJLET FØR

TILRETTELÆGGES
EFTER DINE ØNSKER

Der kræves ingen forudsætninger for at kun-

Hvad enten du skal skabe stærke kunderelationer,
eller styrke virksomhedens interne team sprit,
eller I skal lave en ”kick off”. Sammen planlægger
I med vores erfarne Event organisation dagen,
både aktiviteterne på vandet, pauserne på land
og evt. forplejning.
Værdiskabende eventsejlads til virksomheder,
kundegrupper, personalegrupper, sportshold - og
alle andre der har brug for et BOOST i hverdagen.

ne sejle. Størstedelen af vores kunder har ikke
praktisk erfaring med sejlads, de fleste har
aldrig været på en sejlbåd før. Alle vores
events, hvad enten det drejer sig om sommerfest eller teambuilding foregår under kyndig
vejledning fra Danmarks mest erfarne instruktører. Det bliver alt sammen forklaret i den
grundige sejlads- og sikkerheds brief inden I
sendes på havet. I skal blot medbringe og gummistøvler/gummisko. Vi har sejlertøj og redningsveste. Der er mulighed for omklædning før og
efter sejlads samt mulighed for bad efter sejlads.

ERFARNE
INSTRUKTØRER
- I GODE HÆNDER
Ud over klargjorte både sørger vi for, at I bliver
mødt af erfarne skippere, som er rekrutteret
blandt Danmarks bedste og mest erfarne
instruktører. Sikkerheden er naturligvis i top, vi
sørger for godkendte redningsveste og praktisk
sejlertøj til alle deltagere. I skal bare møde op,
så klarer vi alt det praktiske.

UDEN MAD OG
DRIKKE DUER
SØMANDEN IKKE
I alle 3 KDY havne findes gode klubrestauranter, derudover har KDY Sejlsport sit helt eget
”pop up” køkken, som kan servicere dine gæster med lækker grillmad og spændende salater
eller den helt rigtige ”spis ombord eller på
kajen” sandwich - alt efter smag og budget.

Vi fokuserer på:
• Teamoplevelse
• Samarbejde
• Kommunikation
• Relation
• Faglighed
• Salgssupport
• Den sjove sommerfest
Med vores både som omdrejningspunkt har I et
fantastisk værktøj til TEAMBUILDING i ordets bedste betydning, ligesom vi kan hjælpe med sommerfesten eller den afslappede medarbejderdag.

BRUG OS TIL
Vi har for at styre det faglige indhold indgået
sambejdsaftale med Summit Consulting for:
•
•
•
•
•
•

Implementering af organisationsændringer
Teambuilding af ledergrupper eller afdelinger
At styrke interne udviklingsprocesser
At øge trivsel og sammenhold
Implementering af nye teams og grupper
At skabe ny energi og motivation

HVEM ER VI?
KDY sejlsport er en særdeles erfaren udbyder af
event sejlads. Vi har mere end 25 års erfaring i
afvikling af virksomhedsrelaterede sejlevents. Vore
17 både sejler årligt med flere tusinde glade gæster.
Fra vores flotte lokaliteter i Skovshoved, Hellerup
og Rungsted havne arrangerer vi årligt mere end
200 værdiskabende events til dansk erhvervsliv.

KDY HAR OGSÅ DANMARKS
STØRSTE OG MEST
INSPIRERENDE FLÅDE
KDY tilbyder et unikt gennemtestet og landsdækkende
produkt, der har fokus på samarbejde og kommunikation.
Flagskibet er de unikke klassiske 12 mR både, de mest
elegante både på havet til den eksklusive oplevelse. Derudover har vi de bedste både til events, fra 20-40 fods sejlbåde.

FRA 4 TIL +200 DELTAGERE
Et arrangement tager som udgangspunkt 3, 6 eller 8 timer.
Prisen varierer efter indhold og længde. Fra ca 1300 kr. pr.
person inkluderes velkomst, briefing, træning, sejlads,
debriefing. Frokost/forplejning kan arrangeres som en del
af eventen. KDY Sejlsport giver gerne et uforligtende tilbud.
Ring og hør nærmere.

”Interessen for at bruge
KDY Sejlsport til teambuilding i leder- og
medarbejdergrupper er
i stor stigning. Og det
er afgjort en tendens vi
forventer at se vokse.”
Karsten Søderberg
Summit Consulting.
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