För att kunna erbjuda er det lilla extra
(eller stora!) till ert evenemang har vi
skräddarsytt aktiviteter som ni kan välja
bland. Hoppas ni hittar någonting
passande och om inte så hör av er med
önskemål!
Priserna baserar sig på en grupp på
minst 10 personer, för mindre grupper

ordna möte noll meter från havet

kontakta oss för offert. Till priserna
tillkommer MOMS.

VÄLKOMNA ATT HÖRA AV ER!
Ny inspiration, ökad teamkänsla och en upplevelse som ni länge kommer att minnas. Knipan
har allt ni behöver både för effektivt arbete och skön avkoppling. Nyrenoverade mötesrum,
inspirerande miljö, roliga aktiviteter och mat i världsklass.
Oavsett om det handlar om ett litet frukostmöte, workshop med viktigaste kunden eller
personalens sommarfest så kan vi erbjuda inspirerande program. Ni kan lita på att vi tar hand
om er och era gäster med personlig omtanke och förstklassig betjäning.

FRÅGOR & BOKNING
Amy Skogberg 040 727 56 36
Gustaf Ahlroos 045 277 09 27
mentalkanalen@gmail.com

teambuilding
Pris: 50 euro per person
Tidsåtgång: 2 h

I KNIPAN PÅ KNIPAN
Den perfekta aktiviteten för er som vill
utmana ert intellekt! Ni kommer att få
stimulera hjärnan, kreativiteten och
samarbetsförmågan. Delmoment kan vara att
lösa problem, utföra kreativa uppgifter eller
bygga saker. Med andra ord att helt enkelt
ha kul tillsammans och stärka teamkänslan.

UPPDRAG EKENÄS

BRAINBUILDING =
TEAMBUILDING

En rolig aktivitet där målet är att utföra så
många kluriga uppdrag som möjligt inom

En riktig ögonöppnare där ni genom olika

utsatt tid och intjäna maximalt antal poäng.

övningar stärker er förståelse för varandra,

Det blir utmanande uppgifter och skojiga

er kommunikation och ert samarbete. Vi

göromål på vift i mysiga Ekenäs. När tiden är

hjälper er att se era kolleger och ert team på

ute summeras aktiviteten och vinnarna

ett nytt och lite annorlunda sätt - då händer

utses.

det saker i gruppen. Slutresultatet är en
karta över era styrkor och utvecklings-

Aktiviteten utförs utomhus = kläder efter
väder.

områden - både individuellt och på
gruppnivå. Det här är teambuildingaktiviteten som också innebär brainbuilding,
under många skratt och insikter.

föreläsningar
Pris: 400 euro
Tidsåtgång: 60 min
SJÄLVLEDARSKAP
Begreppet självledarskap blev en stor trend
inom företagsvärlden när coronan slog till många började jobba hemifrån och behövde
leda sig själv bättre. Ordet ledarskap
förknippas oftast med chefsskap. Men vi
behöver skilja på att vara chef och ledare.
Ledare kan vi alla vara, och bör vara, så att
vi tar ledarskap över våra egna liv och leder
oss själva till det liv vi vill leva på riktigt!

FRÅN MOTGÅNG TILL
FRAMGÅNG
Hur uppstår motivation? Den senaste
forskningen visar att motivation syns i
hjärnan. Häng med på en inspirerande resa
in i hjärnans fascinerande värld. Vad kan
man göra om man känner sig omotiverad?
Hur kan vi designa om vårt arbete för att öka
arbetslusten? På vilket sätt kan vi vända
motgång till framgång? Allt detta och

STRESS SURVIVAL KIT
Att kunna hantera stress är en
framgångfaktor som ger oss ett bättre
arbetsliv - och ett bätte liv i allmänhet.
Det bästa sättet att förebygga stress är
genom självkännedom. Vad innebär det i
praktiken och hur blir man bättre på
stresshantering? Ni får praktiska tips och
användbara knep för att hantera och
förebygga stress.

mycket mer i denna underhållande och
insiktsrika föreläsning, som även innehåller
praktiska övningar.

Kontakta oss gärna om ni önskar en
föreläsning runt andra teman. Vi föreläser
t.ex. även om kost, sömn och motion.

äventyr
Pris: 100 euro per person
Tidsåtgång: 2 - 4 h

PADDLINGSSAFARI
Vattnen runt Knipan erbjuder en fantastisk
miljö för paddling. Från kajakerna upplever
vi naturen från en helt annan synvinkel och
kan ta i land på natursköna ställen som man
inte kommer till med båt. Paddling passar
alla och vi börjar med en genomgång av
teknik och säkerhet. Det blir en oförglömligt
fin upplevelse till havs för ert team!

BOOTCAMP MED
PERSONAL TRAINER

UTFÄRD MED FATBIKE
En utfärd med fatbike är ett trevligt och

Gillar ni tuffa utmaningar och att testa

originellt sätt att tillbringa tid ute

fysiska gränser? Då är Boot Camp något för

tillsammans. Perfekt för er som vill ha en

er! Förbered er på hård träning där vi bl.a.

härlig uteupplevelse med teamet. Fatbikes

använder varandra och omgivningen som

är lättcyklade och ger en möjlighet att

redskap. Ett annorlunda och utmanande,

uppleva Ekenäs' finaste ställen. Vi stannar

men garanterat roligt träningspass! I takt

på vägen för en trevlig gemensam

med att PT:n trappar upp utmaningarna ökar

kaffestund.

teamkänslan och jävlar anamma-spiriten ”Vi
klarar det!”.

Aktiviteterna på denna sida kan anpassas
till olika svårighetsgrad. Kläder efter väder
och ombyteskläder behövs.

välmående
Pris: 20 euro per person
Tidsåtgång: 45 min

KNIPAN HARMONY
En härlig kombination av stretching och
avslappning. Passar perfekt till exempel som
inledning på ett frukostmöte, eller mellan
möten. Vi väcker kroppen med uppvärmning,
för att sedan jobba vidare med lätt
rörlighetsträning innan avslutande stretch
och avslappning. Ni känner er redo för en ny
dag eller för nästa möte!

QIGONG ELLER YOGA
Slappna av och få ny energi!

MINDFULNESS
Medveten närvaro i nuet!
Konsten att vara i nuet har vetenskapligt

QI GONG är en gammal kinesisk metod som

bevisat positiva effekter. Mindfulness

består av mental koncentration, lugna

handlar om att vara närvarande i tid, rum,

rörelser och andning för att förbättra

kropp och tankar. Det gör vi genom att rikta

cirkulationen av energi i kroppen. I Kina

vår uppmärksamhet mot andning, sinnen

utvecklades den för drygt 2000 år sedan för

eller rörelser. Med enkla övningar lär ni er

att förebygga och behandla sjukdomar.

att bli ”mindful” och bättre klara av stress
och press.

YOGA passar utmärkt för att balansera upp
stress och oro samt öka välbefinnandet. Vi
går igenom andningstekniker, solhälsningen
och andra rörelser som ökar smidighet,
styrka och balans.

Aktiviteterna på denna sida passar alla
och ingen särskild utrustning behövs.
Sköna, lediga kläder rekommenderas.

gruppmenyer

Knipans skärgårdsbord

Kabinetthyra och egen hovmästare ingår i

Grönsallad

menypriset. Vi erbjuder också smart-tv för

Fänkåls-sallad med korngryn, ärter, mynta

eventuella presentationer kostnadsfritt.

Ceasarsallad med parmesan och krutonger
Potatissallad med äpple, pepparrot och

Priserna på denna sida inkluderar MOMS. Priset

purjolök

för affärslunchen gäller för 8-12 pers och priset

Marinerad rödkål

för skärgårdsbordet för max 50 pers. Vid

Mormorsgurka

fler/färre deltagare - kontakta oss för offert.

Citronvinegrette
Parmesandressing
Senapsdressing
Knipans sill 2021 med enbär och
kryddpeppar
Löksill
Senapssill
Fänkålsgravad lax
Varmrökt lax
Skärgårdsskinka
Westwurst
Surdegsbröd
Skärgårdslimpa
Knäckebröd

Knipans frukost

Smör och Smaksatt färskost

Fylld fralla från lokalt bageri
Ugnsgröt

Knipans affärslunch

Knipans sylt
Apelsinjuice

Förrätt: fisk eller vegetariskt

Kaffe/Te

Huvudrätt: kött eller vegetariskt
Dessert och Kaffe/Te

Pris: 17€ per person

Pris: 49€ per person

Huvudrätt: Klassisk rostbiff med rödvinssky
och potatisgratäng
Dessert: ‘’Rocky road’’ chokladkaka, hallon,
salt karamell pekankrokant, rostad
vitchoklad

Pris: 59€ per person

