
ИЗКУСТВО И
НАУКА В ЕКИПНА
ИГРА!
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?





КУЛИНАРЕН



Предизвикайте екипа си да се включи в едно

кулинарно шоу наречено готвене на открито! 

BBQ BURNING SHOW



20 - 200+ човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

1,5 - 3 часа

ВРЕМЕ

В тази вкусна програма предизвикваме участниците да покажат своите

умения на шеф готвачи като сами приготвят храната си под зорките

погледи на професионални готвачи. Изключително гъвкавия характер на
програмата позволява моделиране спрямо нуждите на екипа. 
*Свържете се с нас за изготвяне на индивидуална оферта спрямо мястото, 
брой хора, степен на менюто и допълнителни техники за опознаване и
сплотяване на екипа.  

ОПИСАНИЕ

BBQ BURNING SHOW



Идеята за мобилна кухня идва от добре позната

ни Америка и революцията в предлагането на

храна. Food truck е една от най-вкусните
програми в нашето

портфолио, която съчетава в себе си множество
отделни техники за колаборация в екипа.

FOOD TRUCK



20 - 200+ човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

FOOD TRUCK

1,5 - 2 часа

ВРЕМЕ

Менюто за този тип програма се състои от вкусни бургери

за хапване на място. Освен, че отбора трябва да приготви най-вкусното меню, ще
трябва да се погрижи и неговата "мобилна кухня" да изглежда подобаващо, да има лого и
отличителни знаци за отбора. За да спечелят продуктите за замисленото меню отборите

трябва да преминат през дистрибуторите, които ще ги предизвикват със задачи за
изпълнение или трудни кулинарни въпроси.
Разбира се има и конкурентен елемент. Екипите ще бъдат оценявани по вкуса на техния
продукт, креативността и оригиналния вид на тяхната "мобилна кухня" не от кой да е, а
от техните съперници. По този начин участниците ще излъчат сами победител в тази
вкусна надпревара!

ОПИСАНИЕ



"Девет от десет човека обичат шоколад. Десетия
лъже!" - Джон Тулиус

CHOCOLATE MAKING



10 - 200+ човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

CHOCOLATE MAKING

2,5 часа

ВРЕМЕ

За това корпоративно тиймбилдинг изживяване ще разделим общият екипа

на отбори. Всеки отбор получава своя златен билет, който съдържа неговата
шоколадова мисия и целевия пазарен сегмент, който трябва да покрие. Всеки
отбор трябва да създаде кутия шоколадови бонбони за част от

потребителския пазар, след което от тях се очаква да разработят и
идентичност на марката, лозунг и опаковка която да привлича вниманието. 
Отборите ще опитат различни по вид и вкус шоколади, ще се запознаят с
техниките на приготвяне на изделия от шоколад, а за финал ще могат да
занесат вкъщи от тези вкусотии собствено производство.  

ОПИСАНИЕ



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

- МАХАТМА ГАНДИ



ТИЙМБИЛДИНГ И ЗАБАВНА ПРОГРАМА

Комбинирайте 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 много други идеи и предложения. За повече
информация, попитайте ни за предложения за Вашата
вечерна програма. Очакваме Ви!
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