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Styrk et One Company Mindset
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HVORDAN
Brug One Empire som kick-off (før) til at:
► BOOSTE et One Company  
 mindset
► Engagere ALLE i en fælles  
 mission
► Kick-starte en forandringsproces  
 og launch af ny strategi
► Skabe ejerskab og commitment

Brug One Empire under til at:
► Forbedre kommunikation og  
 samarbejde på tværs i  
 organisationen
► Skabe forståelse for “hvad er  
 vigtigst?” - strategiske  
 fokusområder
► Sætte fokus på den gode  
	 aflevering	og	intern	service
► Sætte fokus på kundetilfredshed 
► Synliggøre nødvendige  
 udviklingsområder gennem  
 AHA-oplevelser

Brug One Empire efter til at:
► Skabe engagement i  
 implementeringsfasen
► Forankre læring og nye  
 strategier
► Sætte ild i en proces der er ved  
 at brænde ud!

GENNEMFØRELSE
Teambuilding aktiviteten gennemføres 
på 2 - 3 timer, hvorefter deltagerne 
vender “tilbage til fremtiden”. 
Aktiviteten rundes af med en 
målrettet debriefing/facilitering med 
udgangspunkt i de fokusområder vi 
aftaler med virksomheden. One Empire 
kan afholdes for minimum 10 deltagere. 
Der er ingen grænse for deltagerantal.

MULIGHEDER
One Empire kan gennemføres som 
“classroom style” uden det store udstyr 
med fokus på læring OG kan ligeledes 
afholdes som en komplet event med 
lys, lyd og stærke effekter.   

KUNSTEN AT SEJRE OG FEJRE SAMMEN!
Teambuilding aktiviteten bringer deltagerne tilbage til romeriget, hvor 
senatorer for 10 provinser omkring Mare Nostrum, har 4 år til at indfri 
de løfter de har har lovet deres provins.  Senatorernes eneste måde 
at nå deres mål og indfri forventningerne, er at samarbejde med de 
øvrige provinser og sikre et stærkt og forenet emperium – One Empire. 

Senatorernes handlekraft bliver sat på en prøve, da alle provinser 
har forskellige ressourcer,  behov og deadlines. For at nå deres mål, 
må de hjælpe andre med at nå deres mål - med tiden som knap 
ressource, naturligvis.

Alle engageres i processen og deltagerne vil opleve stærke paralleller 
til deres hverdag, hvor den enkelte og teamet forventes at gøre mere, 
overfor	flere	og	bedre.	

FORMÅL (MÅL)
At styrke visionen om One Company, hvor alle er på en fælles mission, 
tænker	“OS”	og	gør	en	helhjertet	indsats	for	sikre	den	“gode	aflevering”	
og tilfredse kunder – hver eneste dag. One Empire er en fantastisk stærk 
katalysator, når alle skal engageres omkring virksomhedens vision og 
fælles mission. Brug One Empire som  et “BOOST” før, under og efter en 
forandringsproces, en strategipræsentation eller et udviklingsprojekt 
med fokus på kundeservice og kunderoplevelser.

Efter flere hundrede års storhed, faldt 
det romerske emperium som offer for 

anarki, økonomisk krise og egenrådige 
generaler. Forestil dig et øjeblik, at vi skruer 

tiden tilbage og bruger den viden vi har om 
rigets successer og fejlslagne strategier til at skabe et 

forenet og stærkt emperium  – hvordan vil det så se ud?
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