Alvorlig moro
ALVORLIG
MORO

Samarbeid og teambuilding i samarbeidsbaner
Fungerer det?
Samarbeid og teambuilding
Over 30.000 mennesker har vært igjennom aktiviteter med Teamkraft og ”Alvorlig
moro» er en av våre bestselgere.
Dette er en samarbeidsbane og den har vært benyttet
i samarbeidsbaner
gjennom mange år og tilbakemeldingene er meget gode.
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