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,,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?





ТВОРЧЕСКИ
ОТ ЛЮБОВ КЪМ ИЗКУСТВОТО



Клапа! Камера! Начало! 

"Ден без смях е пропилян ден!" - Чарли Чаплин

OLD MOVIE CHARLIE CHAPLIN



20 - 200+ човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

OLD MOVIE CHARLIE CHAPLIN

1,5 - 3часа

ВРЕМЕ

Ще успеете ли без нито една дума да накарате колегите ви да се превиват от

смях? Подобно на великия актьор и комедиант Чарли Чаплин отделните
отбори ще трябва да създадат свой собствен късометражен филм. Всеки отбор
ще получи цялата необходима техника, както и всички допълнителни
материали, костюми и аксесоари за пресъздаване на автентичния стил на
Чарли Чаплин.
*тази програма предлага опция за излъчване на късометражните филми, по
време на вечеря, както и връчване на Оскари в различни категории - „Най-
добър актьор / актриса“, „,Най-добър режисьор“ и други.

ОПИСАНИЕ



Програмата THE BIG PICTURE осигурява на
участниците отличен стимул за работа в екип и

комуникация в групата. Артистичност, настроение и
много цветове ще залеят екипа Ви за едно успешно

тиймбилдинг събитие.

THE BIG PICTURE



20 - 200+ човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

THE BIG PICTURE

1,5 - 2,5 часа

ВРЕМЕ

Играта е подходяща за екипи, които целят да сплотят и концентрират
служителите си върху конкретен проект. Изключително подходяща за
нови екипи поради интензивния си и вълнуващ характер. Всеки отбор
трябва да нарисува своята част от общата картина, която сме подготвили
по Ваш дизайн предварително. Отборите ще трябва да бъдят прецизни, 
креативни и да си взаимодействат активно по време на програмата, за да
сглобят успешно голямата картина. 

ОПИСАНИЕ 



Едно напълно различно тиймбилдинг изживяване, което
ще предизвика екипа да открие своята идентичност и

креативност, докато се забавлява, научава и практикува
нови познания свързани с уличното изкуство наречено

графити.  

GRAFFITTI



20 - 200+ човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

GRAFFITTI 

1,5 - 3 часа

ВРЕМЕ

Разделяме екипа на отбори. За всеки участник е предвидено предпазно
облекло и маска. Започваме с кратка история за графитите, след което
следва и кратко обучение за това как се работи с цветния спрей, как да
приложим различни техники и т.н.. Всеки екип рисува своя част от общата
картина, която нашите професионални графити артисти са подготвили
предварително. По време на творческия процес на групата се дават
различни допълнителни предизвикателства, за да поддържаме екипа
енергизиран и фокусиран. За финал всички се снимат с произведението, 
което са създали заедно.  

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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