
ИЗКУСТВО И
НАУКА В ЕКИПНА
ИГРА!
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Каталог тиймбилдинг програми за 2020та година



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?





БИЗНЕС СИМУЛАЦИЯ



ROLLERCOASTER
Програмата Roller Coaster е тиймбилдинг
активност, която съчетава в себе си забавление и
предизвикателство под формата на бизнес симулация

развита на принципа на психодрама. 
Окуражава участиците да работят заедно на малки

екипи с обща цел.



20 - 200+ човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

ROLLERCOASTER

1,5 - 2,5 часа

ВРЕМЕ

Метафората?
Да доставим продукта до клиента!

Екипа се разделя на отбори. Всеки отбор работи в своя предварително
очертана зона и с ограничени ресурси, за да създаде своята част от трасето. 
Предизвикателството се появява обаче, когато всеки отбор трябва да си
сътрудничи с другия съседен за сглобяването на различните модули от

трасето. Целта е всички отбори да конструират свое трасе а накрая да
сглобят всички елементи така, че обекта на доставка "топката"  да може
свободно да премине през цялото трасе.

ОПИСАНИЕ 



Една програма изградена на базата на психодрама. 
Управление на времето,
ресурсите, вземане на решения, изготвяне на
проекти, реализиране на бизнес планове. Изисква се
високо ниво на комуникация, логическо мислене и
екипност, които ще помогнат на отборите да
изградят свой макет на град. 

METROPOLIS



20 - 200+ човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

METROPOLIS

1,5 - 3 часа

ВРЕМЕ

След като разделим екипа на отбори, на всеки от тях се дава определена зона
от целия град - индустриална, бизнес, жилищни комплекси, пътища, 
железопътни линии, магистрали и други. Използвайки различни по вид
материали екипа ще построи креативен, функционален и красив модел на
градска среда. Ще бъде нужно да се водят преговори, да се договарят
условия, както и да се спазват такива. След като изтече времето за
конструиране, всеки отбор ще представи своята част от големия град и ще
разкаже на останалите отбори с какви трудности са се сблъскали по време на

изграждането му. А накрая ще сглобим целият град и ще празнуваме заедно. 

ОПИСАНИЕ



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

- МАХАТМА ГАНДИ



ТИЙМБИЛДИНГ И ЗАБАВНА ПРОГРАМА

Агенция Арт Крю предлага на своите клиенти комбинация

между дневни активности и вечерна 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 много други идеи и
предложения за тематично парти и анимация на участниците. 
За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас. 
Очакваме Ви!
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