FöretagsRock i Skellefteå
…är tidens melodi när det gäller
just Er organisation.
behov
-Stärk relationerna på arbetsplatsen. Bryt gamla mönster och lär känna nya kvaliteter hos medarbetarna.
-FöretagsRock är en gemensam firmafest för alla deltagande företag och en grogrund för en ny sorts företagskultur.
-Teambuilding, kick-off och firmafest- ALLT I ETT!
-Spinoff- effekterna, för de som deltar, i form av marknadsföring, goodwill, teambuilding, personalutveckling och
nätverk växer hela tiden hand i hand med Ert deltagande i FöretagsRock.
-Ingen kan föreställa sig vad effekterna blir för Ert företag med personal. Deltagande företag har berättat hur
FöretagsRocken “byggt broar mellan olika avdelningar som tidigare var som öar i stresshavet”. Detta är enormt glädjande
och Vi ser framtiden an med stor förväntan.
-Evenemanget kommer garanterat att bli en oförglömlig firmafest med massor av överraskande resultat. Dessa har Vi fått
se tydliga exempel på efter Premiären den 21 mars genom att flera av deltagarna nu har fortsatt att spela och skaffat sig
egna replokaler. Vissa har även jammat tillsammans över gränserna.
-Service. EUNIQ'EM AB erbjuder professionell musiker som praktisk hjälp när det gäller handledning, instudering av låtar,
övningslokaler, förstärkeri, trummor etc…i den mån Ni vill ha hjälp. Om någon har ett eget instrument tar den förstås det.
-Den senaste trenden när det gäller TEAMBUILDING har kommit till Skellefteå.

vems
Musik är något gemensamt som ALLA har en relation till på ett eller annat sätt; någon sjunger i kör, någon spelar ett
instrument på sin kammare, andra slukar musik på skiva, radio eller i andra medier och har genom detta stor kunskap
om musikgrupper och stilar.
Genom att tömma garderoberna på en massa outnyttjad kunskap inom musikens område och vara med i
FöretagsRock 2003, hoppar Ni på en resa som kan leda hur långt som helst.
Små som stora företag har alltid behov av en KICK i verksamheten, något som väcker nyfikenhet och glädje
bland personalen.

med
-TIDERNAS FIRMAFEST!
-En aktivitet i miljö som skiljer sig radikalt från den vanliga verksamheten.
-Coaching, handledning, replokaler med instrument, noter och texter.
-Hemsida med logotyper, bilder på personalen och länkar till Er egen hemsida. I våras hade hemsidan 900 besökare
under några veckor. Då var evenemanget en tredjedel så stort som det är nu!
-Deltagande företag plockar ihop några glada musikanter bland medarbetarna- det är tillåtet att värva två personer
utanför organisationen till bandet, och övriga kan vara med i “Uppgiften” eller bara vara med på festen och heja på.
-EUNIQ'EM står för kompletta replokaler och handledning vid behov. Kom ihåg att Vi vill lyfta fram amatörismen i detta
arrangemang och att mod värderas högt- inte bara av juryn...
-I arrangemanget ingår även "CAVE CANEM", ett verktyg som hjälper Er att snabbt komma till maximal
prestationsförmåga med en minimal insats. Antal deltagare kan här vara max 15, vilket innebär att fler intresserade ur
organisationen kan delta! TA CHANSEN! Kursledare är Anna From-Lindqvist och EUNIQ'EM AB.

REGLER
Bandet:
3-8 medlemmar, valfri instrumentering. Två musiker får rekryteras utanför organisationen.
Tävlingen:
Bandet ska framföra minst 2 st låtar som Ni själva bestämmer men det ska vara 1 E-Schlagerfestivallåt och
1 Beatleslåt. Utöver dessa får Ni spela valfritt material men maxtiden är totalt tjugo minuter/ band. Övrig personal har
till uppgift att presentera resultatet av “Uppgiften”, alltså ej de som spelar i bandet.
Tidplan:
Festen är delad i tre firmafester tillika deltävlingar den 17/10, 24/10 resp 31/10 på Underbar. Från varje deltävling går
två band vidare till SLUTFINALEN som sker på Etage den 27/11.
Sex veckor innan Festen börjar repetionstiden för banden. Vi schemalägger tillsammans tider som passar alla. Replokal
finns i Medborgarskolans lokaler på N:a Järnvägsgatan 52.

vem
FöretagsRock är ett evenemang där EUNIQ'EM AB som arrangör serverar allt från coaching, handledning,
replokaler med förstärkeri, trummor, mikrofoner, noter och texter- utifrån Era behov.
Skeppare på resan är Fredrik Augustin (känd rockmusiker i Skellefteå) och EUNIQ'EM AB:s VD Anna From-Lindqvist,
Innovatör, utbildare och coach.
Det enda Ni behöver göra är att säga: -Vi ska vara med, och skicka in anmälan som finns för utskrift på
http://trax.to/foretagsrock ->>anmälan.

Välkommen till TIDERNAS FIRMAFEST!

Med heta Rockhälsningar
/Fredrik Augustin
Anna From-Lindqvist
EUNIQ'EM AB
0910-520 08
070-546 85 08 [Tveka inte att ringa om Du har frågor]
www.euniqem.com
foretagsrock@euniqem.com

ANMÄLAN
Företag:__________________________________________________
Besöksadress:_____________________________________________
Kontaktperson:_____________________________________________
Telefon/fax:________________________________________________
E-post:____________________________________________________
Önskemål,
Synpunkter:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
Denna anmälan är giltig när anmälningsavgiften 2.500 kr är betald. Faktura skickas till Er. Denna
ska vara betald innan Ni kan boka reptider. Total deltagaravgift 7.500 kr+ moms.

Först anmäld får första tjing på reptider.

Anmälares underskrift:
___________________________________________________________

VÄLKOMMEN OMBORD!
______________________________________________________________
EUNIQ’EM AB

Köpmangatan 10

931 31 Skellefteå

0910-520 08, 070-546 85 08 foretagsrock@euniqem.com

