Ontdek, Leer, Ervaar en Geniet

Aangenaam
Move to Adventure. Dat is ontdekken, leren,
ervaren en genieten! Wij zijn specialisten in het
ontwikkelen van begeleidingstrajecten en het
uitvoeren van programma’s voor individuele
en groepen sporters. Beginnende of ervaren
sporters, die in de open lucht en ongeremde
natuur naar een doel toe willen werken.
Individueel of in groepsverband. Voor een
speciaal event of uitdagende reizen die wij
ook het hele jaar door organiseren.
Move to Adventure werd jaren geleden
opgericht door Jaco Bras. Met zijn opleiding
aan de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding en zijn ervaring als sportinstructeur
bij Defensie weet hij als geen ander sporters te
prikkelen, stimuleren, begeleiden naar hun
doelstellingen. Hij zoekt de uitdagingen op en
deelt die uiterst professioneel en verantwoord
met andere sporters. Dat geldt overigens net
zo sterk voor het team van verschillende
outdoor- en sportspecialisten dat voor Move to
Adventure actief is.
Maak nu kennis met Move to Adventure.
Aangenaam.

Trajecten naar vitaliteit van
je onderneming

Bedrijfstrainingen

Move to Adventure verzorgt
bedrijfstrainingen in de vormen en inhoud die
bij je bedrijf en je mensen passen. Dat kan
een individuele begeleiding zijn van
medewerkers die een sportief doel willen
realiseren. Of een small groep training,
waarin gezamenlijk een fysieke uitdaging
wordt aangegaan. Bijvoorbeeld als
bedrijfsteam deelnemen aan de Ten Miles
van Tilburg. Of een bootcamp instappen dat
de samenwerking in een team compleet
anders benadert en danig versterkt.
Je bedrijfstraining kan zelfs een avontuurlijke
(buitenlandse) reis zijn, waarin wij de
onderlinge band op een inspirerende wijze
aanscherpen. Onze bedrijfstrainingen zijn dé
vitaliteitsprogramma’s die jouw bedrijf zoekt.
Hoe wij dat traject opbouwen en uitwerken,
bepalen wij natuurlijk samen in vakkundig
overleg.
Onze bedrijfstrainingen bereiken
gegarandeerd de doelen die je stelt. Door
onze sportieve en uitdagende programma’s,
tanken je mensen bovendien extra energie.
Zowel fysiek als mentaal. Meer weten over
jouw specifieke programma?
Stuur een mail naar info@movetoadventure.nl
of bel 06-12723772

