
ИЗКУСТВО И НАУКА
В ЕКИПНА ИГРА!
АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ 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?





ПРОГРАМИ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТО



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



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



20 - 120 човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

PIRATES OF THE CARIBBEAN  

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



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 



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 



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



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



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.  

GRAFFITT

I



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



Програмата е базирана на Скандинавския спорт по

ориентиране, където участниците използват
подробни карти, за да намират флагчета в гората с
цел ориентиране до дадена точка. Версията на играта
от Art Crew е построена около персоналното

моделиране на карта според региона и желаното от

клиента място за провеждане. 

TRESURE HUNT/ THE LEGEND



20 - 200 човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

TREASURE HUNT/ THE LEGEND

1,5 -3 часа

ВРЕМЕ

Екипа се разделя на отбори, като всеки отбор следва своето трасе, и се води
от „,следите“ които сме разположили предварително. Някой от следите могат

да бъдат научени и открити само след като отбора премине през определено

предизвикателство - игра, загадка или ребус. Целта на всеки отбор е да
открие пръв ключа за ковчежето, където е скрито и "съкровището". 
Програмата е с изключително гъвкав характер. Маршрута може да се изгради
на територията на някой от Античните центрове в България - Старинен

Пловидв, Цари Мали град, Копривщица и други, като се добавят загадки, 
легенди и мистерии известни по тези земи.  

ОПИСАНИЕ



,,Не покоряваме планината, а самите себе си."

- Едмънд Хилари

ПРЕХОД



10 - 120 човека

РАЗМЕР НА ГРУПАТА

ПРЕХОД

1,5 - 5 часа

ВРЕМЕ

Туристическия преход е една чудесна алтернатива за екипа да прекара

качествено време с колегите извън офиса. Популярни дестинации като
Седемте рилски езера, Вазовата еко пътека, екопътека "Поглед към девет

планини" и стотиците планински маршрути и пътеки на България откриват
широка гама от избор за провеждане на такъв тип програма. Всичко това
може да се съчетае с леки предизвикателства като пъзели, загадки, ребуси и
леки физически упражнения по пътя към крайната точка. Всички преходи са
начертани и водени от професионални планински водачи.

ОПИСАНИЕ



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!



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

- МАХАТМА ГАНДИ



ТЕЛЕФОН

MAIN OFFICE

EMAIL

+359 888 271 995
+359 878 379 364

град София, България

office@artcrew.bg

WEB
www.artcrew.bg

http://www.artcrew.bg/

