
Energy@Work- valmennuspalvelut lataavat kokouspäiviin vireyttä ja vetreyttä. 
Hyvinvoinnin huoltamo on inspiroivasti rentouttava, toiminnallinen kehon ja mielen 
huoltohetki, joka ei vaadi vaatteiden vaihtoa eikä hikoilua. Porukan yhteiset oivallukset ja 
jokaisen omat ajatuspyrskäykset rikastuttavat arkea kokouspäivän jälkeenkin.

Hyvinvoinnin huoltamo sopii työhyvinvointipäiväksi tai virkistyshetkeksi 10-50 hengen 
ryhmille, osaksi muuta työyhteisövalmennusta tai kokouspäivän piristeeksi. Toteutus 
räätälöidään porukallenne sopivaksi 1,5- 7 tunnin kokonaisuudeksi.

OSALLISTUJAT SAAVAT:
✓ Energiaa,inspiraatiota ja ryhtiä
✓ Kehon ja mielen rauhoittumisesta ajatteluun tehoa 
✓ Eväitä työhyvinvointiin, stressinhallintaan, palautumiseen ja luovaan ajatteluun

TEEMAVAIHTOEHDOT:
■ Myönteisyyden laturit; Aivojen ja ajatusten kemiasta hyvinvoinnin tulkintoja arkeen.
■ Ryhtipysäkki; Leppoistavia ryhtiharjoituksia ja huoltovinkkejä kokousten lomaan.
■ Kehosta mieleen; Jännityksestä rentouteen, ystävällisiä ajatuksia kehomielelle.
■ Tunteilla tavoitteisiin; Tunteiden voimasta energiaa arkeen.

PALVELUKIELI: suomi, englanti

TOTEUTTAJAT: Humap Oy:n työyhteisövalmentajat (kts. www.humap.com) tuottavat    
BEST WESTERN PLUS Hotel Haagan kanssa yhteistyössä Energy@Work- palveluita 
asiakkaiden tarpeisiin räätälöitynä. 

HYVINVOINNIN HUOLTAMO
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Energy@Work- valmennuspalvelut herättelevät kokouspäivien lomassa tai oivalluttavat 
työhyvinvoinnin foorumeilla.

Vuorovaikutustaidot lataavat työyhteisöön hyvinvointia, tehoa ja tuloksellisuutta. 
Vuorovaikutuskeitaassa tarkastellaan rennosti yhteistyösuhteita ja harjoitellaan leppoisasti 
arvostavan vuorovaikutuksen taitoja. Harjoitukset suunnitellaan porukan tarpeisiin sopiviksi.

Vuorovaikutuskeidas soveltuu työhyvinvointipäivän tai työyhteisövalmennuksen osaksi tai 
kokouspäivän innostushetkeksi. Sisältö voidaan sovitella 10-50 hengen ryhmille ja 1,5- 7 
tunnin kokonaisuudeksi.

OSALLISTUJAT SAAVAT:
✓ Energiaa, yhteistä tunnelmaa ja innostusta
✓ Oivalluksia arjen vuorovaikutustilanteisiin
✓ Yhteistyötaitojen syventämistä työyhteisössä

TEEMAVAIHTOEHDOT:
■ Kysymisen ja kuuntelemisen taito
■ Pelasta palaverit; kokoustaitojen kinkerit               
■ Suhdetaituruutta arvostavasti

PALVELUKIELI: suomi,englanti

TOTEUTTAJAT: Humap Oy:n työyhteisövalmentajat (kts. www.humap.com) tuottavat           
BEST WESTERN PLUS Hotel Haagan kanssa yhteistyössä Energy@Work- palveluita 
asiakkaiden tarpeisiin räätälöitynä. 

VUOROVAIKUTUS-
KEIDAS
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ENERGY@WORK- PALVELUIDEN HINNAT:

Heräte 1,5 h ! 550 € /1- 25 hlö
" " " 850 € / 26-50 hlö
1/2 päivän(3-4 h)valmennus
" " " 1050 € /1- 25 hlö
" " " 2350 € / 26-50 hlö (2 valmentajaa)
Päivän(6-8 h)valmennus
" " " 2350 € /1- 25 hlö
" " " 3850 € / 26-50 hlö (2 valmentajaa)
Asiakaskohtainen suunnittelu ja tarvittaessa erillinen tarjous ryhmäkoon,aikataulun sekä 
tarpeiden mukaan. 
Hintoihin lisätään alv. 23 %.

TOTEUTTAJAT: Humap Oy:n työyhteisövalmentajat (kts. www.humap.com) tuottavat           
BEST WESTERN PLUS Hotel Haagan kanssa yhteistyössä Energy@Work- palveluita 
asiakkaiden tarpeisiin räätälöitynä.

OTA YHTEYTTÄ- suunnittelemme yhdessä ja annamme tarkemman tarjouksen: 
Sirpa Arvonen p. 040 5039913, sirpa.arvonen@humap.com 
Susanna Gardemeister p. 400 351964,susanna.gardemeister@humap.com
www.humap.com
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