
BAKGRUNN
Ferske undersøkelser viser at medarbeidere synes det er utfordrende å samarbeide, samt
å være kreative, tenke nytt og innovere fra hjemmekontoret. Hjemmekontor er positivt på
noen områder, men mange kjenner seg ensomme.  

HENSIKT
Ha et engasjerende samvær som skaper fellesskapsfølelse. Skape en arena hvor
medarbeidere blir inspirert og engasjerer seg i gode samtaler som handler om noe annet
enn de daglige arbeidsoppgaver og prosjekter. Eventet skal skape en verdi umiddelbart –
og i tillegg gi dere enkle verktøy for å fortsette dette arbeidet i tiden fremover.  

HVA
En time full av inspirasjon gjennom foredrag, talkshop og en gavepakke. Her er det mulig
å tilpasse dersom dere ønsker å bruke noe mer tid og flere dialogaktiviteter. 

Digitalt Julebord  



KORT FOREDRAG 
«Gode samtaler varer helt til påske!» Foredraget handler om
viktigheten av gode relasjoner – og hvilken rolle de gode samtalene
mellom oss spiller. Foredraget benytter humoristiske og rørende
eksempler. Synliggjør både hvilken relevans relasjoner har for
prestasjoner og gir konkrete og enkle tips som vil skape nytteverdi
både på jobb og hjemme.

TALKSHOP
Vi kickstarter de gode samtalene med bruk av FuelBox. Vi deler inn i
grupper på 4-5 personer og benytter «break-outrooms» for å sende folk
inn og ut av gruppene. FuelBox leverer spørsmålene og dere bidrar
med refleksjoner, egne perspektiv og nysgjerrighet på andres

GAVEPAKKE
La oss skreddersy en gave til medarbeiderne sammen med dere.  

 

 

Med ønske om en
riktig god jul til alle

våre ansatte!



JULEGAVE TIL DE ANSATTE?
Vår visjon er å få folk til å snakke mer og bedre sammen – og for å få til det på
lang sikt kan vi ikke bare ha gode samtaler på julebordet! FuelBox finnes i en
rekke versjoner som fysisk verktøy og er kanskje den mest meningsfulle gaven
dere kan gi de ansatte i år? 

Vi har også en digital FuelBox som inneholder samtalepakker både til jobb og
privatliv. Den digitale løsningen har en Premium versjon og Profesjonell
versjon hvor vi kan skreddersy samtalepakker for dere som selskap. Bokser
eller digital FuelBox – dersom dere er opptatt av gode samtaler og sterke
relasjoner, er begge disse alternativene en investering som gir tilbake til
selskapet og en gave som de ansatte kanskje setter ekstra pris på akkurat i år?

SKREDDERSØM
Vi har lang erfaring med å jobbe med kultur, ledelse og teamutvikling i
organisasjoner. Vi skreddersyr både foredrag, TalkShop og WorkShops ut fra
deres behov. Det kan vi også gjøre når det gjelder det digitale julebordet. Både
hva gjelder innhold og varighet. Vi tar gjerne et kort digitalt møte for å gi dere
mer innsikt i hva vi kan levere 

Vi håper vi får muligheten til å bidra! Vi brenner for å skape
menneskemøter som betyr noe for den enkelte, kulturen og
selskapet!  


