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Ohjelmakuvaukset ja hinnasto Warrior Events 

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 % 
 

WARRIOR GAMES 2 h 

Warrior Games virkistysohjelma aktivoi ryhmän 

toimimaan yhdessä ja herättää näkemään ympärillä 

uutta potentiaalia. Ilo ja yhteistyö luovat huikean 

hauskan tunnelman. Ohjelma aloitetaan yhteisellä 

Warrior alkuverryttelyllä ja joukkueisiin jaolla. 

Tässä kisassa ette äänestä heikointa lenkkiä, vaan 

puhallatte yhteen hiileen ja vietätte yhteistä aikaa 

uudessa toimintaympäristössä. Näiden kisojen lajit 

ovat toiminnallisia ja soveltuvat koko porukalle.  

• Hinta 10 - 10 henkilölle: 790 € + alv 24 % 
• Hinta 11 - 25 henkilölle: 1090 € + 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 %  
 

 

 

 

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 % 
 

INNOSTUSGENERAATTORITM 1-2 h 

Valmennustapahtuma, joka ei jätä kylmäksi, elää tässä 

hetkessä ja innostaa ensin innostumaan ja sitten 

onnistumaan.  

Ja tästä se lähtee, nimittäin innostumisen liekkien 

sytytys. Ensin lyödään kipinää ja annetaan sitten 

roihuta tilanteeseen sopivalla liekillä. Onko teidän 

työpaikallanne hyväksyttävää onnistua? Entä saako 

tehdä virheitä? Juhlitteko onnistumisia yhdessä?  

• Hinta 6 - 19 henkilölle: 790 € + alv 24 % 
• Hinta 20 - 50 henkilölle 990 € + 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 % 
 
Iskuvoimaa kuntonyrkkeilystä 1 h 
Perinteinen herrasmieslaji houkuttelee jännityksen 

avulla aktiivisuuteen sekä energian positiiviseen 

fokusoimiseen. SM – tasollakin kilpailleet 

nyrkkeilyopettajamme ovat suunnitelleet aloittelijalle 

soveltuvan tuntirakenteen, joka suorastaan tempaisee 

osallistujat mukaansa. Oikeaoppinen lyöntitekniikka vie 

hartiakivut ja sopiva sykkeen nosto tuo lisäenergiaa 

raskaampaankin päivään.   

• hinta 6 - 20 hlöä 690 € 
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