GPS ONLINE
EN AKTIVITET FÖR KICK-OFFER OCH TEAMBUILDING

Stärker sammanhållningen
Utvecklar och stimulerar kreativiteten
Förbättrar samarbetet och kommunikationen

GPS ONLINE
GPS ONLINE går ut på att hitta checkpoints samtidigt som man
löser uppgifter tillsammans. Det är ett helt nytt och annorlunda
koncept för kick-offer och teambuilding, där vi utnyttjar GPS:ens
möjligheter på ett förträffligt sätt. Vi använder GPS:en till att
följa deltagarnas förflyttning, så kallad GPS-tracking.

SÅ GÅR DET TILL
I GPS ONLINE jobbar man i team och aktiviteten kan bara genomföras med hjälp av ett intensivt och koncentrerat samarbete.
Teamet tränas i att utvärdera medlemmarnas kompetens och fördela
uppgifterna till enskilda medlemmar som bäst kan lösa problemen.
GPS ONLINE lär medlemmarna att analysera uppgiften, utnyttja
kunskapsresurserna och skapa ett tydligt och effektivt
informationsflöde.
Teamets utegrupp är utrustad med en GPS och ska finna checkpoints med vägledning av teamets innegrupp. Under tiden som
utegruppen är på väg till checkpoints ska teamet gemensamt lösa
olika uppgifter, där två eller flera medlemmar har den information
som krävs för att komma fram till ett svar. Innegruppen har en
dator till hands och i den finns bland annat själva uppgiftsmodulen
där svaren registreras efterhand.
Utegruppen står ständigt i kontakt med innegruppen via mobiltelefoner. Genom GPS-tracking kan innegruppen hela tiden följa
utegruppens position online på ett flygfoto.
Efter halva tiden byter grupperna plats så att alla deltagarna får
prova på att både vara ute- och innegrupp.
Tidsåtgång: Cirka 3 timmar

“Utmanande. Utvecklande. Underhållande.”

VARFÖR GPS ONLINE?
Olika typer av utmaningar
GPS ONLINE erbjuder utmaningar av skilda slag – fysiska,
intellektuella och kreativa. Det finns uppgifter att lösa för alla teammedlemmar, oavsett var man har sin styrka och vad man har för
bakgrund.

Samarbete
GPS ONLINE är inte enbart god underhållning, utan kräver
skickligt samarbete och fördelning av uppgifterna. Det ger
medlemmarna övning i att finna ett bra samarbete i teamet och att
man använder sig av teamets olika tillgångar och kompetenser på ett
effektivt sätt.

Kommunikation
GPS ONLINE ställer krav på noggrann och effektiv kommunikation
mellan teammedlemmarna. Större delen av uppgifterna är utformade
så att de bara kan lösas på ett förnuftsenligt sätt och medlemmarna
tränas därför på att förmedla, beskriva och kommunicera – dessutom
under tidspress.

Professionell och kompetent feedback
GPS ONLINE sätter deltagarna i situationer där de måste
kommunicera, samarbeta och prioritera. Med utgångspunkt från
det erbjuder vi kompetent feedback av professionella coacher.
Deltagarna kan på så sätt lära sig vad de måste jobba mer med och
även stärka sin medvetenhet om vad de är bra på.

GPS ONLINE är mycket mer än bara god underhållning!

Sanni Rossing
TELE2
”Vad kan jag säga annat än –
super!! Denna teambuilding var en
superutmaning för alla. Oavsett om
man är vältränad eller inte, alla hade
möjlighet att vara med…”

Gunnar Forsberg, Ericsson TEMS
”Mycket bra arrangerat – alla var toppmotiverade och tog det som en mycket
spännande utmaning. Det har pratats om detta en lång tid efteråt och det här
har fått de olika avdelningarna och medarbetarna att svetsas samman.”
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