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Ohjelmakuvaukset ja hinnasto 2018 
Långvik Congress Wellness Hotel 

STRESSILEIKKURI™ 1 – 3 h 

Onko jatkuvasti kiire? Kaatuvatko työt niskaan? 
Haluatko elää helpommin?  
Mitä sinä haluat elämältäsi? 
Lupaamme, että 
Stressileikkurin avulla löydätte 
ratkaisuja arkielämän 
jokapäiväisiin ongelmiin, 
ajankäytön- ja 
stressinhallintaan. Valmennus 
on rakennettu 
toimistosotureille eli todellisille arjen sankareille  

 Hinta 5 - 19 henkilölle: 890 € + alv 24 % 

 Hinta 20 - 40 henkilölle 1190 € + alv 24 % 
 
KESKITTYMISGENERAATTORI™ 30min 
Osataanko teidän työyhteisössänne hyödyntää 
koulutus- ja kokouspäivän anti täysipainoisesti? 
Oletteko harjoitelleet 
aivojen virittämistä 
vastaanottavaiseen tilaan? 
Tärkeimmät työvälineemme 
ovat toimivat aivot sekä 
avoin mieli. Ennen 
tapahtumaa osallistujat saavat 
sähköpostilla lyhyen harjoituksen, joka 
virittää tunnelmaan jo muutama päivä ennen 
koulutuksen alkua. 
KESKITTYMISGENERAATTORIN neljä askelta 
mahdollistavat huippukeskittymisen. 

 Hinta 10 - 20 henkilölle: 640 € + alv 24 % 

 Hinta 21 - 40 henkilölle: 790 € + alv 24 %  
 
OIVALLUSGENERAATTORITM aktivoi 
Toimistosoturit toimimaan 

Teemme aktivoivia, innostavia ja 
mukaansatempaavia harjoituksia. Merkityksellistä 
tässä on harjoitusten purkuprosessi, jonka avulla 
näemme oivallusten siirtovaikutukset arkeen. 
Oivallusprosessin avulla saadaan esille asioita, jotka 
saattavat muutoin olla näkymättömissä.  

 Hinta 6 - 20 henkilölle: 990 € + alv 24 % 

 Hinta 21 - 40 henkilölle: 1490 € + alv 24 %  
 
 
 

ENERGIABUUSTITM 1 h 
auttaa arkipäivän sotureita etsimään huikean 
energialatauksen päivän aloitukseen. Tiedätkö sinä 
miten esimerkiksi urheilijat ja esiintymisen 
ammattilaiset lisäävät energiaansa ennen tärkeitä 
tapahtumia? 
Ohjelman aikana otamme neljä askelta 
keskittymisen ja energian lisäämiseen. 

 Hinta 5 - 19 henkilölle: 690 € + alv 24 % 

 Hinta 20 - 50 henkilölle 890 € + alv 24 % 
 
Kickbike- safarilla hikeä pintaan 1,5 – 2 h 
(talvella Kickspark potkukelkka) 
Kickbike on modernin mallin saanut potkupyörä. 
Safarin aikana opit tehokkaan ja rennon 
potkutekniikan. Potkuliike venyttää kireitä 
lihaksiasi ja jäntevöittää kehoasi. Safari soveltuu 
normaalikuntoisille. Talvella ohjelma toteutetaan 
Kicksparkeilla eli potkukelkoilla. 

 Hinta 8 - 12 henkilölle: 1090 € + alv 24 % 
 
Toimistosoturin tasapainotus Taijin avulla 1 h 
Perinteisen kiinalaisen voimistelun Taijin avulla opit 
käyttämään chi -energiaa, mikä kumpuaa 
aktiivisesta rentoutumisesta. Pehmeät ja hitaat 
voimisteluliikkeet soveltuvat kaikenikäisille ja – 
kuntoisille. Hitaisiin voimisteluliikkeisiin 
keskittyminen rauhoittaa mieltä ja antaa 
mahdollisuuden aktiiviseen palautumiseen muun 
tekemisen keskellä.  

 Hinta 10 - 25 henkilölle: 690 € + alv 24 % 

 Hinta 26 – 50 henkilölle 890 € + alv 24 % 
 
TFW Training for Warriors treeni 1 h 
TFW on uudenlainen treenimetodi, joka yhdistää 
eriomaiselle tavalla 
fyysisen ja mentaalisen 
harjoittelun. TFW 
harjoittelu on hioutunut 
huippuunsa vuosien 
varrella kokemuksen ja 
tutkimuksen kautta. TFW 
harjoittelussa yhdistyvät 
monipuolinen lämmittely, 
nopeus-, voima-, 
kestävyys- ja 
liikkuvuusharjoittelu. Liikkeet tehdään omaa 
kehonpainoa hyväksi käyttäen.  

 Hinta 4 - 15 henkilölle: 690 € + alv 24 % 

 Hinta 16 – 30 henkilölle 790 € + alv 24

 


