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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?





СЪЗТЕЗАТЕЛНИ



Активна програма събрана в едно трасе

изградено от три основни модула с

различни логически, физически и екипни
игри. Всички отбори ще трябва да
преминат трасетата, а нашите съдии ще
следят стриктно за резултата. 

OBSTACLE COURCE



20 - 200 +човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

OBSTACLE COURCE 

1,5 - 2 часа

ВРЕМЕ

Участниците трябва да преминат през всяка игра от трасето от отделните

модули - Физически, Ментален и Екипен. Решаване на сложни логически
задачи, отборна игра с повишена трудност и други са само част от

предвидените дейности. Отборите ще имат възможност да разрешават
задачи заедно, да се състезават за точки и време, всеки участник да покаже
личен резултат, а накрая най-добрият отбор ще победи. 

ОПИСАНИЕ



SUMMER OLYMPICS



20 - 200+ човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

SUMMER OLYMPICS

1,5 - 2 часа

ВРЕМЕ

Съзтезателни игри изградени на щафетен принцип. Различните етапи
от състезанието, ще подложат участниците на различни изпитания -
логически задачи, щафетни и индивидуални дуели, плуване, 
сглобяване, решаване на пъзели, както и много други. Изключително
активна програма, която тонизира екипа чрез движение, концентрация
и физическа координация. 

ОПИСАНИЕ 



WINTER OLYMPICS



20 - 200 човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

WINTER OLYMPICS

1,5 - 2,5 часа

ВРЕМЕ

Ще поставим отборите пред изпитанията на зимата, но ще им разкрием и

нейната красота и възможности. Екипът ни е подготвил много зимни, 
снежни и съзтезателни игри изградени на отборен и щафетен принцип. 
Отборите ще имат възможност за екипна победа, но чрез силно личностно
представяне на всеки участник в отбора. Програмата се моделира
персонално спрямо групата и физическата подготовка на участниците.  

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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