FÅ NOGET
AT TALE OM
FREMOVER

HAVETS
FORMEL 1
FLYT GRÆNSERNE
NÅ MÅLET

En tur med Essex Girl er en oplevelse, alle husker. Uanset hvad formålet er med at stå til søs, går alle deltagere
i land med noget, der kan bruges fagligt, personligt og socialt.
DISCOVERY CHANNEL OPDAGEDE NYE SIDER TUR-RETUR ANHOLT
”Vi har set helt nye sider af hinanden. At have kvalme sammen, sejle i mørket og opleve solen stå op på ny, styrker den
sociale relation, respekten og sympatien for hinanden. En sådan sejlads sætter for alvor det daglige samarbejdes detaljer
i perspektiv.”
Kim Konstantin Sølbeck, Nordic Business Development Director, Discovery Channel på 24-timers teambuilding tur-retur
Anholt med de øvrige nordiske salgsledere.
CARLSBERG A/S KONKURREREDE PÅ SAMARBEJDSEVNERNE
”Ud over, at det var en sjov og social oplevelse at sejle konkurrence, var det også spændende at blive bedømt på andet
end hurtighed og opleve, hvor stor en rolle samarbejdsevnerne spiller. Både sejltid 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 tid – og samarbejdsevner.
INITTO A/S SATTE KURSEN MOD HVEN
”At tage ud og sammen være aktivt deltagende i det fælles mål om at få en båd som Essex Girl til at sejle optimalt, og
efterfølgende evaluere over god mad. Det er guld værd. En bedre opstart for et nyt team fås ikke.”
Rene Just, CEO, Initto A/S, tog som nytiltrådt CEO på en både faglig og social heldagstur til Hven med sit nye team.

Få et tilbud på en sejlads med Essex Girl,
som alle vil tale om længe, længe efter på
www.xtrm.dk
XTRM Sailors aps
Kronprinsessegade 54A,3
DK-1306 København
+45 2613 8105

TEAMBUILDING
KUNDEARRANGEMENTER
EVENTS TILRETTELAGT EFTER ØNSKE
SÆSONENS STORE KAPSEJLADSER

BARE SPØRG DEM, DER VAR MED.

SÅDAN HAR DU
ALDRIG OPLEVET HAVET

DU KAN FÅ DET
SOM DU VIL

XTRM SEJLADS
FOR ALLE

... DE ANDRE OG DIG SELVV

... HVIS I KAN TÆMME HENDE

... UNDER ALLE VEJRFORHOLD

At sejle en ekstrem sejlbåd er den ultimative mulighed
for at få teamoplevelser og samarbejds-situationer, du
ikke kan få i andre sammenhænge. Det er en personlig
grænseprøvende udfordring. Det er socialt samlende
og givende.
En dag på vandet med kollegaer/kunder er således et
perfekt udgangspunkt for et nyt samarbejde - en bedre
team- eller projektstart fås ikke.
Udgangspunktet er one-off båden Essex Girl, Havets
Formel 1, beliggende i Københavns Havn. Har du andre
ønsker til startposition, finder vi også ud af det.

VI TILBYDER SEJLADSER MED FORMÅL
SOM FX:
•
•
•
•

Teambuilding
Kundearrangementer
Sociale events
I lære som kapsejler

Essex Girl lægger båd til fx:
• 1/2-dags og heldags sejlads på Øreund
•

Konkurrencesejlads mellem firma-teams

•

8 timers teambuildings sejlads fx.
København-Ven tur/retur

•

Gasteplads om bord på sæsonens mange
kapsejladser i både dansk og internationalt
farvand

Se alle mulighederne på xtrm.dk

Det er XTRM Sailors mål, at alle deltagere får en god
oplevelse, der slår det meste, de tidligere har prøvet.
Og at du som arrangør får opfyldt dit formål med arrangementet og får indfriet dine forventninger til resultaterne. Vind og vejr sætter farten og retningen for
sejladsen, Essex Girl sætter rammerne for oplevelserne. Men i sidste ende er det jer, der sætter sejlene og
gør turen til en succes.
Alle om bord får mulighed for selv at sejle en helt unik
sejlbåd, bygget med et eneste formål: at sejle stærkt
og komme først. 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 til den enkeltes sejlererfaring og ønsker til
at prøve grænser af.
Sejlererfaring er ikke nødvendig.
Se film med Essex Girl på xtrm.dk

ER EN HELT UNIK OPLEVELSE SOM FX:
•

47 fod top trimmet one-off racer i kulfiber

•

En fartmaskine, der kan logge over 20 knob

•

At trimme sejl med grinders fuldstændig
som på en America’s Cup båd

•

100 m2 storsejl & 180 m2 genakker

Essex Girl kan også tilbyde:
•

Erhvervscoaching om bord

•

Forplejning efter egne ønsker

•

Sejlertøj og veste til alle

Som de eneste i Danmark tilbyder XTRM Sailors dig,
sammen med dine venner, kollegaer eller kunder en
unik mulighed for at være med til at sejle på Havets
Formel 1 under sæsonens store kapsejladser.
Her giver vi den ”almindelige” kølbådssejler mulighed
for at prøve kræfter med og mod de øvrige semiprofessionelle scandinaviske storbåds kapsejladsteams.
Udover “kampen mod de store” så er det en hel speciel
oplevelse at starte i sidste start på fx. FynCup - Danmarks største kapsejlads - og så allerede indenfor de
første 12 timer at overhale 99% af alle konkurrenterne.
At Essex Girl så ofte også kommer først og bliver modtaget med champagne, det er en oplevelse, som alle
bør opleve.
Essex Girl deltager hvert år i FynCup, Classic Fyn Rundt,
Sjælland Rundt, Bornholm Rundt, Færdern Race, Tjørn
Rundt, Mumm Stelton Cup m.fl.

Vi stiller ikke kun store krav til bådens udstyr.
Essex Girl’s besætning er på hårdt arbejde og
vore samarbedspartnere er derfor valgt ud fra,
at kun det bedste er godt nok til Essex Girl.
Tak til Sponsorer og Partnere

