
TEAMBUILDING
BY 

INNERCISE
DET BEDSTE

TEAMBUILDING
KONCEPT PÅ

MARKEDET HEDDER
AT INNERCISE!



STYRK
KULTUREN OG
MEDARBEJDERNE
EFTER CORONA
Corona tiden har sat teambuilding højt
på agendaen i mange virksomheder. Det
seneste 1 ½ år har bevæget
medarbejdere og arbejdspladser
længere væk fra hinanden, og der er for
mange sneget sig en følelse af uro ind i
kroppen og hovedet. Det kan påvirke
trivslen og kulturen i virksomheden.

Tager vi så i betragtning, at der ikke er
brugt mange penge og ressourcer på
teambuilding i de sidste par år, så
fortjener de fleste at Innercise sin
organisation. Så hvis du overvejer at
ryste medarbejderne sammen, og styrke
deres fysiske og mentale velbefindende,
læs med her.

INNERCISE PEOPLE
PERFORMANCE

TEAMBUILDING KONCEPT ER
ET AF DE NYESTE OG MEST

EFFEKTIVE TILBUD PÅ
MARKEDET. 

ET CORPORATE
LANGUAGE SOM
OPBYGGES GENNEM
KROPPENS
FØLELSER, SÅ AT
SIGE.

INNERCISE PEOPLE
PERFORMANCE WORKSHOP

Varighed:
3 timer 

Antal deltagere:
I Camp Innercise i Sydhavnen op til 30
deltagere ad gangen.

På Hotel Scandic Sluseholmen efter
nærmere aftale.

Vi tilbyder teambuilding til 10 -500
personer, i samarbejde med Hotel
Scandic Sydhavnen på hotellet eller 
 hos os, blot 200 meter fra hotellet. Det
kan afholdes som halv dags
arrangement, skræddersyet til mænd og
kvinder, tilpasset efter hvor lidt eller
meget man ønsker gå all in på
koldtvandsterapi træningen. Kort sagt
alle kan være med, alle får værdi, og
virksomheden får kredit for at tage et
CSR ansvar for sine medarbejdere.

Vil I have en smagsprøve på hvad
Innercise er, så inviterer vi Jer gerne ud i
vores lokaler i Sydhavnen, til at deltage
på en gratis session.



UDBYTTE

OPTIMERING AF STRESS OG TOLERANCETÆRSKEL
BEDRE SØVN
ØGET PERFORMANCE OG ENERGI
ØGET MENTAL OG FYSISK RESTITUTION 
BEDRE TEAMWORK
ØGER DEN SOCIALE INTERAKTION

DET ER EFFEKTIVT OG MÅLRETTET TIL, AT RYSTE DET BEDSTE UD AF HVER ENKELT
PERSON, GØRE OS ROBUSTE, SAMTIDIG MED VI FÅR SKABT TILLID OG TEAMWORK
I ORGANISATIONEN.

TEAMBUILDING KONCEPTET  ER
VÆRDIFULD FOR ALLE
VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER AT 
HAVE BÆREDYGTIGE
MEDARBEJDERE SOM FUNGERER
SOM KOMPLETTE MENNESKER I
BALANCE, BEDST MULIGT, PRIVAT
SOM PÅ ARBEJDSPLADSEN. 



TEAMBUILDING INSTRUKTØRER
Jacob Bang er medstifter, instruktør og coach hos Innercise, hvor han også har ansvaret for
forretningsudviklingen i Erhvervssegmentet, med særlig fokus på implementering og
forankring af Innercise’s indsatsområder.

Fra sin tid i militæret, har Jacob en bred erfaring og et højt kompetenceniveau i menneskelig
udvikling og ledelse, indenfor en lang række forretningsområder i erhvervslivet. 

Jacob har været sportslig aktiv siden 3 års alderen, og har opnået en omfattende indsigt og
erfaring i den menneskelige krop og sind. I de sidste 4 år har han specialiseret sig i udøvende
åndedrætskontrol, kombineret med træning i naturens elementer.

Nikolai Dobson er medstifter og instruktør hos Innercise, hvor fokusområdet er afvikling af
workshops og kursusforløb.

Nikolai er uddannet personlig træner ved Fitness Institute og har dagligt udøvet
åndedrætskontrol i mere end 5 år. Erfaringen spænder fra Wim Hof metoden, Pranayama,
Soma, Box Breathing, Holotropisk og Oxygen Advantage. 

Udøvelse af kampsport og Yoga har fulgt ham fra barnsben med fokus på funktionel træning
med koblingen mellem krop og sind i centrum. 

Passionen og drivkraften og hans unikke evne til at facilitere og inspirere mennesker, til
fortsat at søge udviklingen og potentialet i dem selv.



 
FORBEREDELSE  

 
Se DR2 dokumentaren ”Træk vejret med DR2” som Innercise medvirkede i. 

Se vores presse område på www.innercise.dk/presse for artikler i erhvervsblade herunder Børsen og
Frederiksborg Amtsavis. 

Se hvad andre virksomheder har fået af udbytte ved Teambuilding by Innercise

https://www.dr.dk/drtv/program/traek-vejret-med-dr2_240917
http://www.innercise.dk/presse
http://www.innercise.dk/erhverv

