SAILING FOR TOPPERFORMANCE
1PLUS4 DAGEN TOP TEAM TRAINING IN KROATIË

WAAROM

WAT

WIE

Topteams bepalen de
koers en het succes!
Daarom deze boost
aan de vaardigheden
en inzichten van u en
uw team.

Maatwerktrainingen
en lezingen door
Topsprekers, over
actuele leiderschaps
onderwerpen in een
prachtige omgeving

Ambitieuze
directieteams die
streven naar het
beste voor en uit
de organisatie.

KROATIË
In 2 uur bent u in deze parel
aan de Adriatische zee. Met
een uitstekend klimaat, vele
baaien en heldere zee is dit
een waar zeilparadijs. Tussen
1185 eilanden zeilt u beschut
en met weinig golfslag een
topjacht veilig naar uw
gekozen bestemmingen.
WANNEER
In mei, juni, september en
oktober (1+4 volle dagen)
BIJZONDER
De trainingen met nieuwe
verrassende elementen, zijn
anders dan die u ooit heeft
ervaren. Zij resulteren daarom
in een onvergetelijke
leerervaring met een
maximaal rendement.

Topsprekers (en/of)
• Rob Westerhof
(ex-CEO Philips
North America &
Asia, Pres. PSV)
• Ben Tiggelaar
(MBA in één dag)
• Marc Lammers
(Hockeycoach)
• Gerd-Jan Poortman
(Volvo Ocean Race)
Strategie
Leren koers te bepalen
en doelen te bereiken;
ook bij tegenwind.
Teamwork
Samenwerken: veilig en
efficiënt, in een
uitdagend werkklimaat
en bijzondere
omstandigheden

SAILING FOR TOPPERFORMANCE
DE TRAINING:
In totaal duurt deze 5 dagen:
Na de grondige evaluatie vooraf
volgt in NL 1 dag workshops,
vervolgens volgen na 3 weken
de 4 volle trainingsdagen.
DE JACHTEN:
Onze 2 zeilzeiljachten (lengte
van 20 en 24 meter) voldoen
aan de hoogste normen:
Optimale comfort en veiligheid
in een luxe ambiance.
OVERNACHTEN:
U overnacht, ontbijt en dineert
in Milna (Brac) in een 4 sterren
hotel. Onze volgboot brengt u
naar het jacht dat voor anker
ligt vlak voor het hotel.
BEMANNING:
Een ervaren kapitein, matroos
en een professionele host(ess)
heten u welkom. Zij zorgen voor
een veilig en volledig verzorgd
verblijf aan boord.
SPREKERS EN TRAINERS
Per trip zijn er steeds 2 trainers
en gedurende 1 volledige dag
ook de gastspreker aan boord.
U kunt hierdoor vrij van
gedachten wisselen.

INTERACT CONSULTANCY:
Specialisten in het oplossen
van organisatievraagstukken
op het snijvlak van leiderschap,
cultuur- en processen.
SAILING FOR TOPPERFORMANCE is een product van Interact Consultancy
+3120-8501828 sail@interactconsult.com
https://interactconsult.com/top-team-training-kroatie/

