Bliv trænet facilitator på Hotel LEGOLAND® i Billund
Deltag i vores all-inclusive facilitator træning i LEGO® SERIOUS PLAY® metoden
Hvad er LEGO® SERIOUS PLAY®?:
LEGO® SERIOUS PLAY® er et unikt redskab til løsning af
komplekse udfordringer. Gennem arbejdet med metoden,
opnår du og dine kollegaer en større fælles forståelse og et
bedre overblik, der vil hjælpe jer til at finde flere nye og bedre
fælles løsningsmuligheder.

Som trænet facilitator i LEGO® SERIOUS PLAY®
metoden kan du:
• Udvikle, forandre og styrke din organisation og
samarbejdet i din virksomhed.
• Optimere processer og leverancer i din
organisation.
• Udvikle og implementere strategier i din
virksomhed.
• Facilitere workshops og processer med fokus på
personlig udvikling, coaching og meget mere.

Hvorfor bruge LEGO® SERIOUS PLAY®?:
• Det simplificere det komplekse.
• Det er en katalysator for dialog.
• Det skaber fælles forståelse, overblik og accept.

LEGO® SERIOUS PLAY® handler om at opbygge
videnssystemer, der gør det muligt at opnå succes lige nu og
her.

Fordelene ved at deltage i Inthrfaces kurser:
• Du får omfattende viden om og træning i metoden.
• Et all-inclusive ophold på Hotel LEGOLAND® inkl. adgang
til LEGOLAND® eller LEGO® House er inkluderet i prisen.
• Du får en omfattende og eksklusiv facilitatormanual - der er
lige til at bruge efter kurset.
• Du modtager et diplom og en eksklusiv anbefaling fra
Johan S. Roos, der er en af hjernerne bag metoden. Denne
understreger kvaliteten af din træning, og vores kursus er
det eneste LEGO® SERIOUS PLAY® facilitatorkursus i
verden, der har modtaget denne anbefaling.
• Du bliver inviteret til vores årlige Internationale LEGO®
SERIOUS PLAY® konference og udvidede træning,
ligesom du opnår medlemskab i vores internationale
netværk af facilitatorer.
• Vi tilbyder dig sparring ifm. planlægningen af din første
LEGO® SERIOUS PLAY® workshop efter kurset.

THIS TRAINING IS NOT OFFERED BY LEGO COMPANY – IT IS OFFERED BY LEGOLAND AND INTHRFACE.
LEGOLAND IS PART OF MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP.

Målgrupper:
Vores kurser er målrettet personer i management-,
facilitator-, proces- eller konsulentroller.
Kursusdatoer:
• 3. – 6. Februar, 2020.
• 8. – 11. Juni, 2020.
• 30. November – 3. December, 2020.
Format og indhold:
På vores fire dages kursus på Hotel LEGOLAND® i
Billund får du den komplette LEGO® oplevelse.
Kurset fokusere på de grundlæggende teorier og
research bag metoden, skræddersyet læring,
gruppearbejde, refleksion og ikke mindst at få
metoden til at fungere bedst muligt i netop din
arbejdskontekst. Alt dette i perfekte LEGO®
rammer på Hotel LEGOLAND® i Billund!
Betaling:
Prisen for træningen på Hotel LEGOLAND® Billund
med alt inkluderet er: DKK 22.875,- eksklusiv
moms.
Kontakt:
Cecilie R. Petersen:
crp@inthrface.com
Micael Buckle:
mb@inthrface.com
Mads Keblovszki: Mads.Keblovszki@legoland.dk
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Bliv certificeret facilitator i LEGO® SERIOUS
PLAY® metoden på Hotel LEGOLAND® i Billund:
Opnå certificering, løft dine faciliteringsevner til et ny
niveau og udforsk de endeløse muligheder som
LEGO® SERIOUS PLAY® metoden gemmer på.
Vores fire dages facilitatorkursus inkluderer både
træning, overnatning og forplejning på Hotel
LEGOLAND® i Billund, samt adgang
til enten LEGOLAND® eller LEGO® House.

