
Business Experience
Oplevelser i ”Værtensklasse”

 Fårup Sommerland er blandt de bedste i verden til at levere  
Værtensklasse Service. Du får nu en unik mulighed for at få indsigt i den  

rejse Fårup Sommerland er på, samt en masse værktøjer til at  
styrke ledelse og service i din egen virksomhed.

8. – 9. marts – 5. april – 4. maj 2022



På kurset ”MasterClass i Værtens Bedste Service” starter vi dagen med en kort gennem-
gang af den rejse Fårup Sommerland har været på, startende i 2004 med en strategi, der 
satte medarbejderne i centrum, og gjorde træning og uddannelse til omdrejningspunktet 
for værtensklasse service. Du får på dette kursus gennemgået de værktøjer, der har  
været omdrejningspunktet for udviklingen, samt de mentale sigtelinjer til at starte 
”rejsen” hen imod Værtens Bedste Service i din virksomhed.

Som noget helt unikt omsætter vi også teori til praksis, hvilket betyder, at du selv får  
mulighed for at opleve service ”helt nede i maven”. Kurset er et åbent kursus på en dag, 
hvor du også får mulighed for at blive inspireret af de mange forskellige virksomheder, 
der deltager.

Kurset afholdes også som et 1 – 2 dags virksomhedsspecifikt kursus, hvor vi  
”oversætter” læringen til din virksomhed og de rammer og vilkår der gælder  
i din branche. Kurset slutter altid med en konkret plan for hvordan I som  
virksomhed kan blive endnu dygtigere.

1. ET BESØG PÅ FÅRUP ACADEMY

Fårup Academy 2022 tilbyder 2 typer træning:

VORES SERVICEDEFINITION ER: 

”Vi sætter os i gæstens sted og hjælper dem derfra.”

Det er den viden og de erfaringer Fårup Sommerland og CX-eksperterne fra  
Meng & Company a/s præsenterer som Fårup Academy Business Experience. 

Mission: At inspirere ledere i nationale og internationale virksomheder til at skabe 
fantastiske gæsteoplevelser, gennem engagerede medarbejdere, med Fårup Sommerland  
som rollemodel og ”Licence to THRILL™” som metode.

EMPATISK HJÆLPSOMHED



8. – 9. marts. Dag 1 – 2: 2 dages internat kursus

Ledelse af vision og mål

Ledelse af oplevelser gennem andre

Dig og dit team

Om kommunikation i hverdagen

Din personlige profil og de muligheder, den giver

Situationsbestemt ledelse

4 dages intensiv træning

Dette forløb handler om at gøre dig helt klar til at styrke serviceniveauet i din egen  
virksomhed. Fokus er på den daglige ledelse, kommunikation i hverdagen, udvikling  
og træning i værtskab alt sammen helt ned i detaljen, så du kan bruge det med det  
samme, når du er tilbage i din egen virksomhed.

2. MASTERCLASS: LEDELSE I PRAKSIS

Hjemmeopgaver mellem de forskellige samlinger

Forløbet er henvendt til operationsledere, driftsledere, funtionsledere og områdeledere.

Forløbet varer 3 måneder. Du skal forvente at bruge 3 – 4 timer mellem kurserne til opgaver.

Vi anbefaler, at der minimum er to deltagere fra virksomheden på samme kursus.

5. april. Dag 3
Opsamling på hjemmeopgave og erfaringer med værktøjerne

Dig og dit virke som leder

De to sider af mønten, om medarbejderengagement og gæstetilfredshed

Initiativniveauer som lederværktøj

Rollemodeller i hverdagen

Fra gruppe til team, om at skabe et stærkt team

4. maj. Dag 4
Opsamling på værktøjer og erfaringer

Licence To THRILL™ som lederværktøj

Værktøjer og metoder til daglig ledelse

Målinger som en del af hverdagen

”Connect the dots”



Vi udvikler og fastholder kulturen ved hjælp af servicemetoden ”Licence to THRILL™”, 
som sikrer at sigtelinjerne for servicekulturen er på plads samt med et fokus på, 
hvordan den fastholdes gennem daglige aktiviteter.

Medarbejderengagement og kundeoplevelser er gensidigt afhængige, som to sider af 
den samme mønt, og i balance, med til at skabe gode resultater på bundlinjen.

Handler om at skabe det stærkeste team og der-
med det største medarbejder engagement.

VÆRTENS BEDSTE TEAM

Handler om at skabe topoplevelser for vores  
gæster i alle facetter af besøget, før, under og efter.

– og i kanten står der: ”Licence to THRILL™”.

VÆRTENS BEDSTE GÆSTEOPLEVELSER

OM VIRKSOMHEDSKULTUREN
– TO SIDER AF MØNTEN

MASTERCLASS I OPLEVELSESLEDELSE:
24.995 DKK. pr. deltager. 
25% rabat ved mere end 4 deltagere fra samme virksomhed.

En af de grundlæggende årsager til de flotte resultater i Fårup Sommerland,  
er den fantastiske virksomhedskultur. Værtskabet er en fast del af det DNA  
lederne og medarbejderne bruger i deres dagligdag.
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