
Ponúkané teambuildingové programy
• Home Fun Olympic games 
 FUN-olympiáda je náš najobľúbenejší a najúspešnejší  
 teambuildingový program, tak prečo ho nepreniesť aj  
 do virtuálneho sveta. Po úvodnom slove sa účastníci rozdelia  
 do tímov, ktoré následne súperia v najrôznejších disciplínach,  
 ktorými ich postupne sprevádza náš animátor. Za jednotlivé  
 aktivity postupne zbierajú body do celkového poradia.

• Masterchef
 Online škola varenia so skvelým šéfkuchárom, unikátne  
 recepty, suroviny doručené až domov, ako aj mini kvízy a súťaže  
 popri príprave jedla live spoločne so všetkými kolegami.  
 Na záver si spoločne vychutnáte skvelú večeru či prípitok  
 a užijete neformálnu atmosféru typickú pre tradičný event.

• Bingo show
 Všeobecne známy a tak trochu retro formát v podobe známej  
 hry bingo. Z klasických pravidiel binga si ponecháva hracie pole  
 a nutnosť vytvoriť rad, avšak miesto čísiel bude nutné získať  
 čo najviac informácii o svojich kolegoch a čo najrýchlejšie ich  
 správne doplniť.

• Fun quiz
 Stále obľúbenejšie kvízové večery v baroch a krčmách, si  
 získali nejedného fanúšika aj z radov vašich kolegov. Prečo si  
 nepripraviť vedomostný teambuilding, kde budú môcť  
 účastníci vytvoriť mini tímy a súťažiť pod taktovkou nášho  
 kvíz majstra. V rámci programu ponúkame na výber viacero  
 tematických okruhov.

• Crazy Xmas  
 Čo Vás napadne ako prvé pri slovách ako Vianoce či Mikuláš?  
 Určite to budú darčeky, vianočný stromček, vianočný večierok,  
 ale aj veľké upratovanie či zdobenie medovníkov. Pod  
 moderátorskou taktovkou Santa Clausa si všetky tieto aktivity  
 vyskúšate v tímových aj individuálnych súťažiach, ktoré ale  
 budú mierne pozmenené pre najväčšiu možnú zábavu v rámci  
 témy Vianoc. V rámci teambuildingového programu doručíme  
 každému účastníkovi balíček, ktorý bude obsahovať pomôcky  
 potrebné na jednotlivé disciplíny, ale aj malé občerstvenie  
 a likér na neodmysliteľný vianočný tímový prípitok.

• Ako aj programy ako Let’s smile, How to be Picasso, či rôzne  
 športové cvičenia. Zároveň ponúkame možnosť vytvorenia  
 jedinečného konceptu na základe dopytu
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Dnešná doba spoločenským kontaktom a rovnako ani pracovným tímom nepraje. Kolegovia sú si vzdialenejší ako kedykoľvek 
predtým, každý vo svojej domácej kancelárii za obrazovkou počítača. Vianočný večierok či iný side meeting zatiaľ ani zďaleka nehrozí,  
skôr je v nedohľadne.... Otázkou ostáva, či sa s tým zmieriť, alebo ho skúsiť nahradiť a nakopnúť tímovú energiu a dynamiku 
prostredníctvom všeobecne ľahko dostupných technológií. Stačí úplne to najnutnejšie – počítač a prístup na internet...

Virtuálny firemný program od nás je skvelou alternatívou vianočného večierku či tradičného teambuildingu, vhodný  
pre zamestnancov a kolegov na home office, či aj na opačnom konci sveta.

Ako to prebieha?
Náš online teambuilding je navrhnutý tak, aby pomáhal obnoviť osobné vzťahy a priateľstvá a budoval zručnosti pre ešte lepší a silnejší 
tím. Rovnako ako skutočné a osobné teambuildingové programy. Celým eventom vás od začiatku až po koniec prevedie náš skúsený 
a energetický moderátor, ktorý prítomných vtiahne do deja a určí tak tempo hry a jednotlivých aktivít, chýbať nebude energizer, 
rozdelenie do tímov, samotná hra ako aj vyhodnotenie spolu s neformálnym rozhovorom účastníkov..

Počet účastníkov
12 až 15 (max. 500) osôb.

Trvanie
1,5 – 3 hodiny (podľa požiadaviek klienta).

Technické riešenie
Cez aplikáciu Zoom / Microsoft Teams.


