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... HVIS I KAN TÆMME HENDE

... BARE SPØRG DEM DER VAR MED

KOM PÅ VANDET MED DIN KUNDER & KOLLEGAER

En tur med Essex Girl er en oplevelse, alle husker. Uanset hvad formålet er med at stå "l søs, går alle deltagere i
land med noget, der kan bruges fagligt, personligt og socialt.

En dag på vandet med med dine kunder og kollegaer er
et perfekt udgangspunkt for et nyt samarbejde - en bedre
team- eller projektstart fås ikke.
Vi sejler med op l 14 personer og det er XTRM Sailors mål,
at alle deltagere får en god oplevelse, der slår det meste,
de dligere har prøvet. Og at du som arrangør får opfyldt
dit formål med arrangementet og får indfriet dine forventninger l resultaterne. Vind og vejr sæer farten, Essex Girl
sæer rammerne for oplevelserne. Men i sidste ende er det
jer, der sæer sejlene og gør turen l en succes.
Alle om bord får mulighed for selv at sejle en helt unik
sejlbåd, bygget med et eneste formål: at sejle stærkt.
Essex Girl er den eneste af sin slags og en yderst levende
dame. Alle om bord bliver coached af vores veluddannede,
professionelle besætning, der tager hensyn l den enkeltes
sejlererfaring og ønsker l at prøve grænser af. Sejlererfaring er ikke nødvendig.

VI TILBYDER SEJLADSER MED FORMÅL SOM FX
• Teambuilding
• Kundearrangementer
• Sociale events

CARLSBERG KONKURREREDE PÅ SAMARBEJDSEVNERNE
ESSEX GIRL LÆGGER BÅD TIL FX
• 1/2 og 1/1 dags sejlads på Øresund
• Konkurrencesejlads mellem ﬁrmateams
• 24 mers teambuildings sejlads fx. KøbenhavnAnholt tur/retur
Se alle mulighederne på xtrm.dk

”Ud over at det var en sjov og social oplevelse at sejle konkurrence, var det også spændende at blive bedømt
på andet end hurghed og opleve, hvor stor en rolle samarbejdsevnerne spiller. Både sejld og teamwork
vægtede med 50%, da vinderteamet skulle ﬁndes.”
Michael Behrens, Reginal Director, Carlsberg A/S fra turen med 36 medarbejdere fordelt på 3 teams, der sejlede banesejlads på d og samarbejdsevner.
INITTO SATTE KURSEN MOD HVEN
”At tage ud og sammen være akvt deltagende i det fælles mål om at få en båd som Essex Girl l at sejle opmalt, og e#erfølgende evaluere over god mad. Det er guld værd. En bedre opstart for et nyt team fås ikke.”
Rene Just, Ini!o A/S, tog som nyltrådt CEO på en både faglig og social heldagstur l Hven med sit nye team.
IBM TOG PÅ ØRESUNDSTOGT

•

One-oﬀ racer bygget i kulﬁber

”Alle var meget begejstrede over denne oplevelse, der bestemt var ud over det sædvanlige. Bl.a. blev vi ramt af
sæsonens største bølge, hvilket resulterede i 10 våde gaster og et godt grin. Heldigvis holdt sejlertøjet tæt - så
vi kunne helt sikkeret ﬁnde på at gentage succesen.”

•

Sejles normalt af 12-14 personer

Helle Mathiasen, Commercial Manager IBM og arrangør af 2 * 4 mers Øresundstogt for IBM medarbejdere.

•

47 fod + bovspyd på 5,2 m
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