
CREANTUM for IMPACT
Transformant persones fem créixer empreses

Jornada de cohesió d'equips i 
activitat d'alt impactewww.creantum.com

hola@creantum.com

+34 872 026 642



PROGRAMA 
CREANTUM
FOR IMPACT
Objectiu: 

 

Gaudir d'una activitat

formativa, lúdica i experiencial

amb el teu equip fora de

l'entorn empresarial.

 



- MOTIVACIÓ I PROACTIVITAT

- COMPLICITAT

- COMUNICACIÓ OBERTA

- EXPERIÈNCIES CONJUNTES

- EMOCIÓ COL.LECTIVA

- COHESIÓ D'EQUIP

- ACTITUD I SUPERACIÓ

- ENTORNS PARTICIPATIUS

- COMUNICACIONS HUMANES LABORALS

QUÈ TREBALLAREM?

G E S T I Ó  D E L  C A N V I  E M P R E S A R I A L



¿vols una activitat diferent 

al típic sopar d'empresa 

per acomiadar l'any 

amb el teu equip?

 



 
9.00h - ACREDITACIONS
9.30h - XERRADA MOTIVACIONAL
11.00h - COFFEE BREAK
12.00h - ACTIVITAT D'ALT IMPACTE
13.30h - DINAR A PEU DRET + networking
15.00h - GIMCANA
17.00h - TANCAMENT JORNADA

JORNADA VIVENCIAL
 



 

Divendres
20 de DESEMBRE 2019



Ubicació:
GOLF & SPA

TORRE MIRONA
(NAVATA)



PREPARA'T PER SORPRENDRE'T

“El arte debe tomar a la realidad por sorpresa” 
 

(F. SAGAN)



THE DETAILS
CREANTUM for IMPACT
INVERSIÓ: 

154€+iva / persona
Inclou: 
   Formació
   Esmorzar
   Dinar    
   Activitat alt impacte
   Material per Gimcana
 
BONIFICABLES : 104€ + iva



CREANTUM, Grup Internacional d'Especialistes en la Gestió del canvi, ha crescut i segueix

creixent, fruit del seu contacte directe entre persones i empreses per explorar noves formes

de crear i créixer sosteniblement en l'evolució dels sistemes.

 

Cada dia són més les empreses i organitzacions que introdueixen conceptes relacionats amb

la gestió del canvi com a motor de creixement en els seus empleats

 

L'objectiu competencial de moltes empreses és instaurar en l'ADN dels empleats i

col·laboradors l'adaptació constant a l'imprevisible.

 

Ara ja sabem que les organitzacions que millor evolucionen en les seves estratègies

empresarials són aquelles que de forma més eficient i àgil, s'adapten als canvis de

tendències, consums i necessitats.


