EVENTSEGLING.se är en nätverksorganisation!
EVENTSEGLING.se är en grupp samverkande företag med professionell personal
och fräscha välutrustade segelbåtar.
Eventseglingar
Vår största produkt, eventsegling, innebär att vi hämtar gruppen där de önskar.
Vi seglar på förmiddagen. Sedan ett lunchuppehåll på en skärgårdskrog eller
ombord, föregånget av ett, dopp för de modiga. På eftermiddagen seglar vi till en
natthamn eller hem beroende på vad sällskapet vill. Bada bastu? Grilla på
klippan? Helst se solen gå ner eller gå upp? Oavsett vilket blir sömnen god efter
en helt fantastisk dag!
Vi är genuint duktiga på att hjälpa våra kunder att finna ut vad de vill ha och
leverera det.
Våra båtar och besättningar följer de regler som finns för kompetens,
utrustning och säkerhet – allt för trygghet och säkerhet!
Utbildningar
Inom organisationen arrangerar vi alla typer av båtlivsutbildningar, från
Förarintyg till Fartygsbefälsexamen Klass VIII. Seglingsutbildning, Manöverintyg
för högfartsbåt eller en dag att träna med din egen båt – allt ordnar vi.
Team- och ledarutveckling
Är det dags att utveckla företaget? Är det dags att utveckla dig själv? Vi
tillhandahåller verksamhetsanalyser, teamutveckling och andra
personalutbildningar samt ledarskapsutbildning och personlig coaching.
Varje resa är unik. Din väg, ditt företags väg, är inte alla andras väg. Därför
skräddarsyr vi ditt utvecklingsarbete. Istället för patentmetoder och ”easy fix”
använder vi en rikt tilltagen verktygslåda för att hitta och åtgärda de aktuella
behoven.
Ansvariga för gruppen är:
Rolf Hjelte, Toppsegel fa
Martin Hummerhielm, Blue Baron Yacht Charter
Peter Mannerholm, Peter Mannerholm AB
Håkan Stenhardt, Stenhardt Marin AB
Lars Tornérhielm, Chartersailing.se
I nätverket finns ytterligare tio företagare med egna båtar. Fördelarna med vår
organisation är:
•
•
•
•
•

Inga fördyrande fasta kostnader för båtar eller personal.
Inga fördyrande lokaler på flashig adress med sjöutsikt. (Vi har flashiga
båtar istället.)
Varje skeppare har spetskompetens på sin båt, och sköter den som sin
egen, eftersom den är det.
En del båtar är snabbare. Ett par av skepparna har kappseglat mycket.
Några är bäst på utbildning. Vad vill just Du ha? Säg det till oss, så får Du
det!
Vi kan leverera just det Du vill ha här och nu utan mellanhänder.

Vi har 100% nöjda kunder och det är inte en tillfällighet!

08 5511 6550
info@eventsegling.se
www.eventsegling.se

