
Min förväntan var att vi skulle få en sammansvetsande resa och en plattform för att kunna ta företaget 
vidare.  Den bilden som Leventa målade upp för oss innan resan var också så det blev i verkligheten. 
Det upplevdes som en belöning att få åka iväg, det är varmt och skönt, vackert och roligt att få göra 
något ihop med kollegor. Det är värdefullt att få släppa alla dagliga åtaganden och bara fokusera på 
gruppen och att må bra tillsammans. Genom att åka iväg slipper man bli distraherad av saker som 
händer på kontoret och stressad över barn som ska hämtas på dagis, hundar som ska klippas och vad 
det nu är som vardagen till. 
 
 
		

Great Place to Work med Leventa i Portugal 

Jag är VD på Great Place to Work i Sverige. Vi åkte till Algarve i 
oktober 2016. Det var vår första längre konferens. Syftet var att få 
ihop oss mer som en grupp, lära känna varandra och hitta sätt att 
utvecklas som ett lite större team.  
 
 För mig som småföretagare har jag inte tid att sitta och kolla hotell 
och planera allt runt en bra konferens. Därför är det skönt att lämna 
över ansvaret till en pålitlig person som går in för det med liv och 
lust. Vi behövde bara sätta ett schema och sen kunde jag bara ”åka 
med”. Det var också en stor trygghet att hon känner till Portugal så 
väl, hon har besökt alla hotell, provat aktiviteterna och har alla 
lokala kontakter som behövs. 
 

Under konferenspassen, som vi delvis hade 
på stranden, jobbade vi med både våra 
personliga och gemensamma visioner. Vi 
hade också föreläsningar inom EQ med 
Kinga Lundblad. Detta blev en bra grund 
för vårt jobb med att sätta gemensamma 
värderingar och vårt förhållningssätt till 
varandra i gruppen. 
 
Förutom de givande konferenspassen så 
hade andra roliga upplevelser och 
aktiviteter. Vi var på olivoljeprovning på 
Monte Rosa, hade en eftermiddag på 
stranden och åkte på jeepsafari. Sen gjorde 
vi också en utflykt till världens ände. Allt 
var toppen! 
 

Så här i efterhand hade jag nog bytt jeepsafarin mot en 
aktivitet på vattnet. Kanske en utflykt med båt till 
grottorna eller något annat ute i solen och det sköna 
vädret istället för att sitta i bil.  
 
Det bästa var faktiskt dagen på stranden. En helt 
fantastisk strand och det var väldigt uppskattat att bara få 
njuta utan att göra så mycket. Några av oss gick en 45 
minuters promenad från stranden till hotellet på 
sandklipporna och det var helt underbart vackert.  Det 
var magiskt!  
Det här torra sandlandskapet, trappor ner till havet som 
man kunde ta avstickare på och en vidunderlig utsikt 
hela vägen. 
 



  
 
		

En höstkonferens är ett jättebra sätt att bryta 
av hösten på och ha något att se fram emot 
när man kommer tillbaka efter semestern.  
Nu 2017 åker vi till Lissabon och tar en 
stadsupplevelse i stället för Algarve. 
  

Alla i personalen har varit supernöjda. Alla pratar om 
just resan till Portugal när jag frågor om vad som var 
bra under året. Det är ett jättebra sätt att bryta av 
hösten på och ha något att se fram emot. Nu 2017 
åker vi till Lissabon och tar en stadsupplevelse i stället 
för Algarve 
 
En av de saker som jag uppskattade mest personligen 
var dom helt fantastiska hotellfrukostarna som vi hade 
på hotellet Vilalara Resort. Det är ju lite krispigare i 
luften på morgonen i oktober men ändå tillräckligt 
varmt för att sitta ute.	

Om du funderar på att anlita Leventa till din 
nästa konferens så är mitt råd, tveka inte! 
Bara gör det! Man får så mycket värde för 
pengarna. Och det är en så stor trygghet att 
från första sekunden man möter Leventa på 
flygplatsen så är allting ordnat. Inget kommer 
att fallera och de försöker hela tiden fånga 
upp de stämningar som finns och ordna allt 
till det bästa. 

Så skönt när alla bara kunde droppa in efter hand. Det var en underbar utsikt över poolen och havet 
och på den stora buffén fanns allt från müsli till champagne. Vi dricker mycket champagne på det 
här företaget så det passade oss bra, ha ha! 

 
Om Great Place to Work 
 
Vi är en internationell organisation 
som jobbar med ett gemensamt 
koncept och ett gemensamt tänk., 
men som även har frihet att anpassa 
oss efter lokala förutsättningar och 
behov i respektive land. 
Vi jobbar med arbetsplatskultur - 
ledarskap, medarbetarskap, en 
generös och produktiv kultur 
människor emellan. För detta har vi 
många olika tjänster och verktyg och 
jobbar personligt med företagen som 
vi hjälper. 
 

	


