TUGS Stockholm - The Ultimate Goal Seminar
Efter att under flera år kört TUGS Dubai så
lanserar vi nu TUGS Stockholm. I Dubai är vårt
konferensrum flyttat ut i öknen. Läs mera här.
I Stockholm flyttar vi konferensrummet ut i
skärgården.
Gemensamma tydliga, tändande mål är ett måste
för att föra din organisation framåt.
När alla arbetar tillsammans för en framtidsvision
som dessutom har ett tydligt ”varför” bakom sig så
händer magiska saker.
Att arbeta fram detta i ett konferensrum
stimulerar inte alltid den mest kreativa sidan i dig.
Därför har vi flyttat vårt konferensrum ut i
naturen. Tänk dig ett konferensrum där naturen
passerar förbi i bakgrunden. Detta stimulerar
kreativitet.
På en stor katamaran kommer ni tillsammans
komma fram till attraktiva framtidsbilder, titta på
hinder, möjligheter och arbeta fram en
handlingsplan för att nå dit. Allt medan skärgården passerar revy i bakgrunden. Ni
delas upp i grupper och brainstormar i nätet längst fram på vår katamaran.

En perfekt kombination mellan teambuilding, utbildning och företagsutveckling.

Lite av kursinnehållet:
Innan eventet möts vi upp för att diskutera de utmaningar som just ni står inför.
Vi tittar på vart ni är idag. Sen skräddarsyr vi upplägget baserat på ert nuläge.
Introduktion/inspirations föreläsning:
 Mål. Varför är det viktigt?
 Hur gör man detta på rätt sätt?
 Mål inom sportvärlden och vad vi kan lära oss från det.
 Vikten av att ha ett tydligt varför bakom målet.
Workshop:
I mindre grupper kommer ni i en annorlunda miljö titta på:
 nuläge. Var är ni idag? Vad är bra, vad är mindre bra.
 Önskat läge. Vart vill ni vara i framtiden? Vision? 3-5 år? 1 år? Kanske har ni redan
arbetat fram resultat mål. Då tittar vi mera på hur vi kan göra målen mera
tändande. Tydligt “varför” bakom målet.
 Hinder. Vad står i vägen för att nå våra mål?
 Resurser. Vad har vi för resurser för att nå vårt mål?
 Handlingsplan. Vem behöver göra vad och när för att få det att hända.
Efter att ha gjort detta som en grupp övning får ni nu chansen att arbeta på era egna
mål. Hur passar era individuella mål in i den större bilden?
Vem är Oskar?
Oskar är expert på att arbeta med mål. Han har arbetat med mål sedan han var 18 år.
Sedan 2014 lär ut hur man gör detta på rätt sätt i öknen utanför Dubai. Här kan du läsa
mera om Oskars bakgrund.
Hur?
 Max 12 personer. Vid alltför dåligt väder använder vi en lokal på Waxholms hotell.
 Personligt möte innan där vi går igenom detaljerna och tittar på just ert företags
utmaningar.
 Vi ses på en mötesplats i Waxholm. Hit kan man åka båt, buss eller bil. Ca 1 timme
från centrala Stockholm. Väljer ni Waxholms båt börjar vi med lite lättare övningar
redan på båten. (mötesplats kan anpassas efter vad som passar bäst för kunden)
 Vi går ombord på katamaranen och tar en välkomstfika
 Föreläsning i vårt konferensrum
 Gruppövningar i våra grupprum
 Efter ca 4 timmar till sjöss kommer vi tillbaka till Waxholms hamn. Ni kan välja
förmiddag eller eftermiddag.
 Tillbaka i Waxholm kan ni välja att stanna för en middag på Waxholms hotell eller
åka hem.
Vad ingår?
 Inspirations seminarium
 Workshop
 Dokumentering
 Fika
 Båt och skeppare

