
Fårup Academy

Lær at blive

Værtens
bedste vært

Fårup Academy
booster medarbejderengagementet 

og kundetilfredsheden!

Få mere at vide
Læs om mulighederne på 
faarupacademy.dk eller send en 
mail på: skrivtil@meng.dk. Du kan også ringe til 
+45 702 12345 eller  +45 98 88 16 00.

Fårup Academy ejes og drives i et 50/50 ejerskab 
mellem Fårup Sommerland og Meng & Company a/s

De var også med:

faarupacademy.dk



Hvad er Fårup Academy?
Fårup Academy er resultatet af mere end 15  
års samarbejde mellem Fårup Sommerland og 
Meng & Company a/s, Danmarks bedste  
konsulenter inden for customer experience. 

På Fårup Academy giver vi dig viden om og  
værktøjer til at flytte din virksomhed fra  
“almindelig” til “værtensklasse”. 

Fårup Academy:
• Lærer dig at blive Værtens bedste vært
• Booster din viden med inspiration  

og praktisk træning
• Giver dig Licence to 

THRILLTM 

• Oplev Fårup Sommerlands unikke teamkultur 
og lær, hvordan du udvikler servicekulturen i 
din egen virksomhed 

• Få den personlige dimension på værtskab 
og kendskab til egne vaner, mønstre og 
muligheder

• Lær om empatisk hjælpsomhed og prøv dig 
selv af i parken

• Få ideer fra Fårup Sommerlands koncept til 
at optimere service og samarbejde i din egen 
virksomhed

• Få konkrete, praktiske værktøjer med hjem, 
som kan hjælpe virksomhedens egen  
udvikling på vej.

To typer forløb:
Åbne forløb (1 dag): En dag sammen med del- 
tagere fra andre virksomheder, hvor du får mas-
ser af inspiration til at arbejde henimod et endnu 
stærkere team og en stærkere teamkultur, og vi 
stiller skarpt på gæste- og servicevinklen. 

Pris: 3.995 kr. 
ex. moms pr. deltager.

Vi giver

25 % i kollegarabat!

Virksomhedsspecifikke forløb (1-2 dage):  
Her gennemgår vi de samme temaer som på de 
åbne forløb, dog hele tiden ”vinklet” med din 
virksomheds egen virkelighed, muligheder og 
udfordringer for øje. Pris aftales særskilt. 

Masser af udbytte:

Læs mere og tilmeld dig:
faarupacademy.dk

til efterfølgende deltagere  
fra samme virksomhed


