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AVENTIS TOPP-SÄLJARE 
UTOMHUS 

SLAGET OM SKATTEN 
Vi börjar med en auktion där lagen får buda på olika saker som senare kommer ha mer eller mindre betydelse i 
tävlingen. Därefter startar en mångkamp med olika samarbetsövningar där lagen som budat på ”rätt” saker får fördel i 
vissa grenar. Med GPS och vunna ledtrådar ska lagen sedan göra upp i kampen om skatten. Det är inte avgjort förrän 
locket på skattkistan öppnas! Kan även genomföras på engelska.   
4-50 pers - 375 kr pp, 51-  325 kr pp, Minimum: 4 900 kr, Tidsåtgång: 2 h, Max antal: 750 pers 
 
MISSION COMPLETED 
Med hjälp av en surfplatta ska laget ta sig till ett 40-tal punkter som vi placerat ut i området. Här ställs laget inför 
varierande uppdrag, allt från logiskt tänk, kluriga frågor och kreativa uppdrag. Vissa uppdrag kräver även att ni 
fotograferar eller filmar - allt för att samla så många poäng som möjligt! Akta er för tullzoner, går ni in i dessa drabbas 
laget av minuspoäng – hurry up, time is running! 
4-50 pers - 375 kr pp, 51- 325 kr pp, Minimum: 4 900 kr, Tidsåtgång: 1.5 h, Max antal: 1000 pers. 
 
SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION (Grupputveckling) 
I denna grupputvecklingsaktivitet har vi tre ord som vi lägger vikt på under övningarna, dessa är Målsättning, Tillit och 
Kommunikation. Instruktören formulerar problemet som skall lösas och ger förutsättningarna. Gruppen planerar och 
talar om när de är redo att starta, efter genomförd övning reflekterar gruppen tillsammans. Vi lägger stor vikt i samtalet 
och drar kopplingar/ metaforer till det vardagliga arbetet. Kan även genomföras på engelska.   
4-100 pers - 690 kr pp, Minimum: 10 000 kr, Tidsåtgång: 3 h, Max antal: 100 pers 
 
INOMHUS 
ALLA TIDERS 
I denna frågesport får ni följa med på en nostalgitripp där vi kikar vi in i fyra årtionden från 70-talet fram till 2010. 
Lagvis får ni svara på frågor kring musik, film, sport och mycket annat. Ögonblick vi minns, TV-serier, maträtter, 
m.m. bjuds ni på i denna underhållande quiz som ger många härliga minnen. Finns endast på svenska. 
4-50 pers - 350 kr pp, 51-  300 kr pp, Minimum: 4 900 kr, Tidsåtgång: 2 h, Max antal: 500 pers 
 
KAMPEN OM KLOCKAN 
Här går det ut på att lösa utmaningen på 60 sekunder! Vi bygger upp ett antal stationer där ni lagvis möts i dueller. 
Laget väljer ut 1-2 lagkamrater per omgång som skall möta de övriga lagens utmanare. Det gäller att klara så många 
utmaningar som möjligt under en minut för att bli det segrande laget. Vem håller sina nerver i styr? Kan även 
genomföras på engelska.  
4-50 pers - 325 kr pp, 51-  300 kr pp, Minimum: 4 900 kr, Tidsåtgång: 1 h, Max antal: 300 pers 
 
SÅ KAN DET LÅTA 
I denna roliga musiktävling kommer lagen mötas i mängd olika kategorier, allt från intron, textremsor, första & sista 
minuten. Det gäller att ha koll på olika musikgenrer, omskrivna texter och refränger. En fartfylld och rolig aktivitet 
från början till slut! 
4-50 pers - 350 kr pp, 51-  300 kr pp, Minimum: 6 000 kr, Tidsåtgång: 2 h, Max antal: 60 pers  

AKTIVITETER 


