
ИЗКУСТВО И
НАУКА В ЕКИПНА
ИГРА!

АГЕНЦИЯ ART  CREW

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?





ЗА КОНСТРУИРАНЕ



THE ART OF CART

Начало! Готови! Старт!

Ако тези три думи карат адреналина ви да се повиши и

усещате, че ви обвзема чувство на вълнение то тогава
тази програма е именно за Вашия екип. 



20 - 150+ човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

THE ART OF CART   

1,5 - 3 часа

ВРЕМЕ

Участниците ще се разделят на отбори на случаен принцип. Всеки отбор ще
има капитан, инженер, дизайнерски екип и пилот. Отборите ще разполагат с
ограничено време за да сглобят, декорират и представят своя “болид“ пред
останалите. Журито ще оцени представянето и дизайна на всеки отбор, а
съдии ще наблюдават състезанието. Всеки един от отборите трябва да прояви
креативност и бързина. Разпределете задачите в отбора и натрупайте

допълнително точки за бързина,  иновации и динамика! Нека най-бързите
победят!

ОПИСАНИЕ



THE PIRATES OF CARIBEAN
Петнайсет души в ковчега на мъртвеца, йо хо хо и
бутилка ром!



20 - 120 човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

THE PIRATES OF CARIBEAN  

1,5 - 3 часа

ВРЕМЕ

Поведете екипа си към едно пиратско приключение. Кой първи ще доплува до
брега на несметните богатства? Отборите ще трябва да се превъплатят в

истински пирати, които обаче вместо да откраднат своя кораб имат нелеката

задача да го сглобят съвсем сами, като разполагат с ограничено време и

ресурси. Всеки един от отборите трябва да прояви креативност и бързина,
защото идва ред и на съзтезанието. Разпределете задачите в отбора и

натрупайте допълнително точки за бързина, иновации и динамика.

ОПИСАНИЕ



THE BIRDHOUSE 

Това е концептуална програма на Агенция АРТ КРЮ, и е

със запазени права. Насочена конкретно към сплотяване

на екипи посредством кауза за опазването на околната

среда и подпомагането на дивите животни.



20 - 200+ човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

THE BIRDHOUSE 

1,5 - 2 часа

ВРЕМЕ

Отборите ще имат за цел да сглобят дървена къщичка за птици, но това
няма да е толкова лесно колкото звучи. Програмата е разделена на три
кръга, в които участниците ще трябва да преминат през различни трудности, 
за да имат възможност да завършат своя шедьовър. В тази програма всички
участници ще трябва да проявят креативност, конструктивни способности, 
творчество и сплотеност.  Не на последно място оставяме доброто дело, 
което колектива е извършил, и преживяните емоции заедно.

ОПИСАНИЕ



FLINTSTONE CAR

ЯБА ДАБА ДУУУ!



20- 300+ човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

FLINTSTONE CAR 

1,5 - 3 часа

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ

Помните ли Фред Флинстоун и неговите бързи крака, които задвижват

автомобил от камък и дърво? В тази игра трябва да използвате цялата си

креативност и отборен дух, за да конструирате кола с „човешко гориво“ и
тематична визия, но изцяло изработена и моделирана от картон. След
трескавото сглобяване и моделиране следва и състезанието. Всички отбори

се подреждат на стартовата линия като предварително са избрали кои от

тях ще са основната движеща сила. Печели този отбор, чийто състезатели са
показали креативност, отборна игра и първи преминат финиш линията.

ОПИСАНИЕ



CATAPULT BATTLE
Катапултирайте своя екип към успех с тази високо

ангажираща програма! Участниците ще бъдат
предизвикани да мислят мащабно и да конструират

свой собствен напълно функциониращ катапулт. 



20 - 200+ човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

CATAPULT BATTLE

1,5 - 2 часа

ВРЕМЕ

След като разделим участниците по отбори всеки от тях има за задача

да сглоби свой собствен катапулт. Отборите ще разполагат със схема
за сглобяване, но процеса изисква високо ниво на комуникация, 
конструктивни умения и управление на ресурси. Следва съзтезание, в
което силата и точността на изстрела ще докаже кой се е справил със

задачата най-добре.

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!



ТЕЛЕФОН

MAIN OFFICE

EMAIL

+359 888 271 995
+359 878 379 364

град София, България

office@artcrew.bg


