
,,Играта е най-високата форма
на изследване.”

- АЛБЕРТ АЙНЩАЙН



Най-общо за него можем да кажем, че е поредица от събития, 
които целят опознаване, комуникация, забавление и колаборация
на вътрешно фирмено ниво. 

Но...тиймбилдингa е процес. Процес, който изисква редовна 

грижа за екипа дори в ежедневния работен график на една 

организация. 

Тиймбилдингa създава и развива колективни ценности чрез 

дейности тип игри, симулации и различни по вид активности.

В настоящия каталог можете да намерите множество програми и

игри изградени на базата на съвременни методи за анализ и

сближаване на екип от хора. 

КАКВО Е ТИЙМБИЛДИНГ?





ТУРИЗЪМ



Програмата е базирана на Скандинавския спорт по

ориентиране, където участниците използват
подробни карти, за да намират флагчета в гората с
цел ориентиране до дадена точка. Версията на играта
от Art Crew е построена около персоналното

моделиране на карта според региона и желаното от

клиента място за провеждане. 

TRESURE HUNT/ THE LEGEND



20 - 200 човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

TREASURE HUNT/ THE LEGEND

1,5 -3 часа

ВРЕМЕ

Екипа се разделя на отбори, като всеки отбор следва своето трасе, и се води
от „,следите“ които сме разположили предварително. Някой от следите могат

да бъдат научени и открити само след като отбора премине през определено

предизвикателство - игра, загадка или ребус. Целта на всеки отбор е да
открие пръв ключа за ковчежето, където е скрито и "съкровището". 
Програмата е с изключително гъвкав характер. Маршрута може да се изгради
на територията на някой от Античните центрове в България - Старинен

Пловидв, Цари Мали град, Копривщица и други, като се добавят загадки, 
легенди и мистерии известни по тези земи.  

ОПИСАНИЕ



,,Не покоряваме планината, а самите себе си."

- Едмънд Хилари

ПРЕХОД



10 - 120 човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

ПРЕХОД

1,5 - 5 часа

ВРЕМЕ

Туристическия преход е една чудесна алтернатива за екипа да прекара

качествено време с колегите извън офиса. Популярни дестинации като
Седемте рилски езера, Вазовата еко пътека, екопътека "Поглед към девет

планини" и стотиците планински маршрути и пътеки на България откриват
широка гама от избор за провеждане на такъв тип програма. Всичко това
може да се съчетае с леки предизвикателства като пъзели, загадки, ребуси и
леки физически упражнения по пътя към крайната точка. Всички преходи са
начертани и водени от професионални планински водачи.

ОПИСАНИЕ



,„Удовлетворението произхожда от усилията, не от
постигнатото. Пълните усилия са пълен успех.”

- МАХАТМА ГАНДИ



ТИЙМБИЛДИНГ И ЗАБАВНА ПРОГРАМА

Екипа на Агенция за събития Art Crew Ви предлага да
комбинирате дневните активности с вечерна забавна

програма.
Какво означава това ли?  
Ние можем да комбинираме награждаването от

активностите с вечерната програма, да излъчим забавни

моменти и видеа по време на вечерята, да наградим
участниците и победителите с тържествена церемония, 
както и да обвържем вечерята с оригинална тема, 
декорация и идея.
За повече информация, попитайте ни за предложения за
Вашата вечерна програма. Очакваме Ви!



ТЕЛЕФОН

MAIN OFFICE

EMAIL

+359 888 271 995
+359 878 379 364

град София, България

office@artcrew.bg


