
SCIENCE CENTER

KICK-OFF,
FÖRETAGSEVENT OCH

KONFERENSAKTIVITETER

Tid: 30 - 60 minuter

Antal personer: 10 - 60

Pris: 180 kr per person

Flyttbar aktivitet: Ja

MARSHMALLOW UTMANINGEN
Aktiviteten går ut på att bygga ett torn av spagetti som håller för en 
marshmallow på toppen. Det är en utmanande aktivitet som ska 
förbättra teamets förmåga att samarbeta. Initiativ, kommunikation 
och mod att våga testa olika lösningar krävs för ett lyckat resultat.

Samarbete

Utmanande

Skratt

Spänning

Fysiskt

100%

55%

45%

50%

10%

Tid: 60 - 90 minuter

Antal personer: 10 - 50

Pris: 220 kr per person

Flyttbar aktivitet: Ja

KNEP OCH KNÅP
Det som först verkar vara en omöjlighet blir med samarbete, 
kreativitet och lite outside-the-box tänk en möjlighet. Jobba 
tillsammans i en stor grupp eller dela upp er i mindre grupper 
där den klurigaste gruppen vinner.

Samarbete

Utmanande

Skratt

Spänning

Fysiskt

100%

60%

55%

50%

20%

KONFERENSAKTIVITETER

VANLIGA FRÅGOR
Hur ser ett upplägg ut?
Ni samlas i vår reception där ni möts upp av vår personal. Efter 
överenskommelse kan vi göra en snabb och lätt teamaktivitet 
och ni bli indelade i grupper.

Ni går sedan till vald aktivitet och får instruktionen av vår 
personal som är med er hela tiden. Efter aktiviteten samlas vi 
upp och eventuellt pris delas ut. 

Vad innebär en flyttbar aktivitet?
Vi kommer ut till er konferens och genomför önskad 
konferensaktivitet. Priset är detsamma som genomförande 
hos oss. Milersättning kan tillkomma.

Vad ska jag ha på mig?
Aktiviteterna är inne på Innovatums science center och kräver 
inga speciella oömma kläder. Kamratbanan kan arrangeras 
utomhus efter överenskommelse, då krävs kläder efter väder.

Kan alla delta?
Alla kan på något sätt delta. Den enskilde personen väljer att 
delta eller vara med och guida sin grupp.

Krävs det några förkunskaper?
Nej, det krävs inga förkunskaper.

Kan man kombinera med mat och dryck?
Ja, man kan kombinera med mat och dryck.  Vid
bokning uppger ni om ni vill äta och dricka i samband med
aktiviteten.

KONTAKTPERSON
För offert och övriga frågor, 
kontakta Ulrika Ericsson, 
Kundansvarig.

TELEFON

Direkt: 0520 - 289 417

Växel: 0520 - 289 400

E-POST

event@innovatum.se



Tid: 60 - 90 minuter

Antal personer: 6 - 60

Pris: 220 kr per person

Flyttbar aktivitet: Ja

ÄGGFALLET
På endast tio minuter ska gruppen med hjälp av utrustningen 
som delas ut vid start hindra ett ägg att knäckas vid fall från 
hög höjd. Tiden stressar er, men genom att samarbeta effektivt 
löser ni uppgiften.

KONFERENSAKTIVITETERSTÄRKANDE 
AKTIVITETER FÖR 
DIN KONFERENS
Våra konferensaktiviteter passar 
såväl nybildade grupper som 
etablerade team. Genom samarbete 
och problemlösning stärks gruppen 
och nya kontakter knyts. 

Ett smartare sätt att ha kick-off 
eller som en händelserik paus 
i er konferens.

Läs mer på: 
www.innovatum.se/event

Samarbete

Utmanande

Skratt

Spänning

Fysiskt

100%

45%

50%

50%

10%

Tid: 60 - 90 minuter

Antal personer: 10 - 60

Pris: 220 kr per person

Flyttbar aktivitet: Ja

KAMRATBANAN
Här är aktiviteten som passar alla. Tillsammans tar ni er igenom 
kamratbanan bestående av hinder där ni behöver använda er 
kreativitet och samarbetsförmåga. 

Samarbete

Utmanande

Skratt

Spänning

Fysiskt

100%

60%

80%

50%

60%

Tid: 30 - 60 minuter

Antal personer: 10 - 50

Pris: 220 kr per person

Flyttbar aktivitet: Nej

FEMKAMP
Det blir en dag fylld av skratt och spänning som passar 
kickoffen, men även som stärkande aktivitet för teamet. Här 
hittar du färdiga fem- kampspaket. Aktiviteten bygger på att ni 
i lag möter varandra parallellt vid fem stationer.

Samarbete

Utmanande

Skratt

Spänning

Fysiskt

100%

60%

70%

30%

35%

Tid: 20 - 60 minuter

Antal personer: 5 - 200

Pris: 90 kr per person

Flyttbar aktivitet: Nej

UPPTÄCKARRESA
Med papper och penna i högsta hugg tar ni er runt på 
Innovatums science center bland experiment och klurigheter. 
Svaren ni söker går att hitta i vår utställning. Ni tar er runt 
banan på egen hand och i ert egna tempo.

Samarbete

Utmanande

Skratt

Spänning

Fysiskt

35%

30%

40%

30%

20%

Tid: 30 - 60 minuter

Antal personer: 6 - 60

Pris: 150 kr per person

Flyttbar aktivitet: Ja

KAPLASTAVAR
Med full koncentration, samarbete och tålamod kommer ni 
långt, eller högt, i denna lagaktivitet. Utmaningen kan till 
exempel vara att bygga en bro med fri passage för höga fartyg, 
eller högst torn med endast 100 Kaplastavar. 

Samarbete

Utmanande

Skratt

Spänning

Fysiskt

100%

60%

40%

60%

10%


