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Hvorfor bruge unødige udgifter på eksterne facilitatorer, når du kan få det hele hos Konventum?
I en tid med mange kedelige og ineffektive møder er god facilitering guld værd. Vi tilbyder mange
former for faciliteringsværktøjer, som I kan tilkøbe i forbindelse med jeres konference hos os.
Vores facilitering kan være med til at fokusere på at bevare energiniveauet blandt jeres deltagere,
øge deltageraktiviteten, sikre effektive og konstruktive dialoger blandt medarbejdere og ledere
samt sikre at konferencens målsætning bliver implementeret ordentligt i jeres fælles dagligdag.

Mødedesign
Kravene til effektive konferencer og stormøder er i høj kurs. Konventums
konsulenter er jeres faglige sparringspartnere, når det handler om at lægge en
effektiv strategi for jeres næste konference. Sammen gennemgår vi jeres program,
udfordrer jeres indhold og optimerer jeres arbejdsmetoder, så de støtter op om
jeres overordnede målsætninger med det bedst mulige resultat til følge.

Facilitering
Hvordan afholder I jeres konferencer? Arbejder I med involverende møder, dialog
og gruppearbejde? Eller arbejder I bedst med oplæg, debat og plenumdiskutioner?
Analyser viser, at jo mere konferencedeltagerne involveres i det indhold, de
præsenteres for, jo mere husker de. Konventums konsulenter er eksperter i at
facilitere både store og små konferencer, så jeres konferencedeltagere får det
maksimale udbytte af konferencen.

Teambuilding
Teambuilding er en vigtig del af en vellykket konference. Fordi det sætter fokus på
jeres evne til at samarbejde, kommunikere og løse udfordringer sammen.
Konventums konsulenter er kendt for deres evne til at skabe en effektiv kobling
mellem teorien i jeres materiale og virkeligheden i jeres virksomhed igennem
utallige sjove og inspirerende øvelser.

Idéudvikling
Nogle gange har man brug for både at se sig selv og sin arbejdsplads lidt ude fra,
for at blive bedre til det, man gør. Konventums konsulenter tilbyder at tage hånd
om jeres medarbejdere ud fra de udfordringer og behov, som I står med i dag.
Bl.a. ved at vise nye og konstruktive måder at håndtere jeres opgaver på, udnytte
jeres fulde potentiale på og give jer ny energi til at bryde gamle mønstre og skabe
større arbejdsglæde

Forandringsprocesser
Forandringer på arbejdsmarkedet sker hurtigere end nogensinde før. Mange føler
sig overvældet og bliver usikre på, hvordan de passer ind i de nye strukturer.
Konventums konsulenter har markant erfaring med at hjælpe virksomheder godt
igennem de forandringer, der kommer, og møde dem innovativt og nysgerrigt. Det
betyder, at forandringer effektiviseres bedre og hurtigere i jeres organisation.

Social Kapital
En virksomheds sociale kapital handler om tillid, retfærdighed og samarbejde
mellem ledelse og medarbejdere. Det handler om at sikre og højne trivslen og
produktiviteten i jeres virksomhed på baggrund af et tæt samarbejde mellem
medarbejdere og ledelse. På Konventum skræddersyr vi individuelle processer og
forløb til virksomheder, der ønsker at fremme deres konkurrenceevne ved hjælp af
øget Social Kapital.

Priser varierer efter sted, antal og tid
Kontakt vores konsulent Sonja Søe Bergmann på tlf 49 28 09 65 eller på ssb@konventum.dk og hør
om de mange muligheder for, hvordan I kan få mest ud af jeres konference hos Konventum.
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