
Walk & Tell       
– Professionel storytelling i det fri

Walk & Tell er en udendørsaktivitet, der kan fungere som et alternativt net-
værksmøde eller et programpunkt på en netværksdag. 

Det kan også være et tiltrængt afbræk i forbindelse med kurser og udvik-
lingsdage for både ledere og medarbejdere i samme virksomhed eller som 
del af et arrangement for ens kunder og samarbejdspartnere. 

a2be kommunikation og Convince-Digital Brand Marketing har  
passionen for sprog og vandring tilfælles og er nu gået sammen om 
Walk & Tell konceptet, som kombinerer kunsten at kommunikere med 
glæden ved at gå i det fri. 



Walk & Tell forener behovet for bevægelse med lysten til at fortælle

• Det kan være fortællinger om, hvem du er som person, som leder, som  
 iværksætter, som virksomhed. 

• Det kan være fortællinger om, hvad du har lært, hvad du gør og kan, hvad  
 du værdsætter og anerkender. 

• Det kan være fortællinger om dine drømme og forventninger til   
 fremtiden og de udfordringer, du ser i horisonten, som du og andre kan  
 handle på. 

Sådan kan et Walk & Tell arrangement se ud

• Kort oplæg om storytelling – hvad er det, hvad kan det, og hvilken værdi  
 har det?

• 1-2 timers vandretur med forskellige fortælleøvelser afhængig af   
 deltagerantal og sammensætning

• Opsamling over en energifyldt picnickurv

• Kort oplæg om digital branding og storytelling

• Hikewareparty med lækre outdoorprodukter til særpris fra Hikeshoppen

Kontakt a2be kommunikation for dit næste Walk & Tell arrangement: 
Mobil: 28915150 
Email: trine@a2be.dk

Man skal gå sig til gode tanker



 
CONVINCE™ er et digitalt bureau med ekspertise indenfor branding og 
online marketing. Vi rådgiver og hjælper virksomheder med at skabe success 
med deres digitale tilstedeværelse.

Med mere end 15 års erfaring har vi leveret effektive løsninger til bl.a. Weber 
grill, ARoS Kunstmuseum, AGF, Visit Denmark, Waoo Mobil, HEMPEL, Danish 
Crown, Kraft Foods, NORSTAR, nkt Flexibles, Himmerland Spa og Golf 
Resort, Via Biler, Smagen af Nordjylland, Unisense, Svendborg Sparekasse 
Dba.dk, Bilbasen.dk, Just-Eat.dk, Lauritz.com, Osuma.dk, Miinto.dk m

Direktør Johnny Willum

Jeg bruger jeg en stor del af min fritid 
ude i den friske natur. Jeg har dyrket 
moutainbike I skoven, løbet marathonløb I 
by og land, vandret i den fantastiske natur 
i Lapland og Alperne og har altid været 
tiltrukket af den smukke og rå natur. Jeg 
brænder for de gode oplevelser og lader 
mig drage af muligheden for at komme 
derud, hvor alle sanserne får et boost og 
selv et frisk skovbær eller en gang tørkost 
smager bedre end den fineste gourmet ret.

Og ja, så driver jeg også lige HIKESHOP.DK, 
som er et tilbud til dig som ønsker inspiration 
og udstyr til et aktivt friluftsliv.



„Koblingen mellem sprog, fortællinger, 
naturen og det at bevæge sig ligger 
lige for. Det at gå er at bevæge sig. 
At flytte sig fra a til b. Det samme kan 
sproget gøre. Flytte vores tanker et 
andet sted hen. Især hvis vi evner at for-
midle i fortællinger, og her er naturen 
et godt sted at hente inspiration til sine 
tanker”.

a2be kommunikation er en konsulent-
virksomhed etableret af Trine Vendel-
boe Juul i 2006. Trine tilbyder kurser, 
strategi- og konceptudvikling samt 
tekstarbejde inden for flere kommunika-
tionsdiscipliner og produkter.

Senest har hun udviklet de lux koncep-
tet, hvor hun kombinerer ’traditionel’ 
kursusundervisning inden døre med 
udendørs friluftsaktiviteter i smukke 
naturomgivelser.

Trine er også ekstern lektor i storytelling 
på Aarhus Universitet og underviser i 
strategisk kommunikation på Danmarks 
Medie- og journalisthøjskole.


