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BOJ
SKRIVNOSTNI ZA
Ta timski program vsako konferenčno dvorano spremeni v moderno "sobo pobega".
Skrivnostni glas udeležence pozove k izzivu in aktivira se odštevalnik časa. Ekipe ga
lahko ustavijo le s posebno kodo, ki se skriva v škatlah. Pomaga jim lahko le dobro
sodelovanje, zbranost in logika, uspeh pa je nagrajen s sproščenim vzdušjem in
simpatičnimi "aha" momenti. Odlična prednost tega mobilnega timskega programa
je dejstvo, da se lahko izvaja na izbrani lokaciji v konferenčnih sobah ali drugih
prireditvenih prostorih za ekipe do 100 ljudi. Hkrati je pomemben povezovalni člen
tudi ekipa izvajalcev, ki vzdušje z namigi naredi v zabavno dogodivščino. Le kaj se
skriva v škatli in kaj bo razkrila razvozlana šifra?

NOVOST 2016

Dogodivščina, polna domiselnih
izzivov in "možgančkanja" – skrita
v kovinskem zaboju. Vaš cilj premagati čas, izziv in sebe.

Ključne poslovne prednosti:
 Strateško načrtovanje
 Timsko delo in komunikacija
 Projektni management
 Komunikacija med timi
 Obvladovanje stresa/sprememb
Ključni elementi: sodelovanje,
skrivnostne šifre, zabavni miselni in
skupinski izzivi

GO TEAM
S timskim dogodkom »Go Team« udeleženci na inovativen način spoznajo lepote
kraja in še bolje izkusijo gostoljubje svojega turističnega obiska. Razdeljeni v skupine
in opremljeni s tabličnimi računalniki se udeleženci podajo na avanturo, skozi
katero jih vodijo zabavni namigi, vprašanja in slikovne uganke. Inovativni program
»Go Team« obogati vsak zasebni ali poslovni obisk z izjemno izkušnjo, naj bo to
raziskovanje mestnih znamenitosti, odkrivanje slikovite narave ali skritih kotičkov
vaše poslovne ponudbe. »Go Team« aplikacija omogoča tudi pripravo tematskega
izleta po izbranih lokacijah, vezanega na vaša poslovna sporočila, slogane ali
ponudbo. Program je primeren tudi za večje skupine (več kot 100 ljudi).

Moderen visokotehnološki program,
ki vsak kraj spremeni v nepozabno
timsko avanturo.

Ključne poslovne prednosti:
 Timsko delo in komunikacija
 Strateško načrtovanje
 Kreativnost in inovativnost
 Mreženje in vzpostavljanje
odnosov
 Visoka energija in zabava
Ključni elementi: Visokotehnološka
oprema, inovativna turistična
izkušnja, krepitev timskih vezi

HARMONIJA STRU

N

Na videz nemogoča naloga s predanim delom in zavzetostjo postane realnost.
Udeleženci v nekaj urah skupaj zaigrajo kot orkester. Sprva se spoznajo s
svojim instrumentom, violino ali violo, pri čemer jim pomagajo izkušeni
trenerji. Ti skupino vodijo skozi premišljeno klasično kompozicijo. Z vsako
ponovitvijo in pravim zvenom izpod njihovih prstov udeležencem raste
samozavest in kmalu skupaj uigrano izvedejo celotno skladbo. Namen te
glasbene dogodivščine je doseči zavedanje, da poslovna simfonija določenega
tima zazveni najboljše takrat, ko so vsi člani uglašeni in usmerjeni v skupni cilj.

Popestrite vaš poslovni dogodek z
edinstvenim timskim doživetjem, ki
udeležence popelje v svet klasične
glasbe, ki jo sami ustvarijo.

Ključne poslovne prednosti:
 Timsko delo in komunikacija
 Izboljšanje delovnih procesov
 Obvladovanje stresa/sprememb
 Kontrola kakovosti
 Veščine javnega nastopanja
 Visoka energija in zabava
Ključni elementi: unikatno glasbeno
doživetje, ki je primerno tudi za
posebne priložnosti in lokacije (npr.
na ladjici, na prostem, …)

DO UŠES
TOVARNA KOLES ZA NASMEH
Cilj timskega dogodka je učinkovito spoznati stopnje proizvodnega procesa in
z dobrim sodelovanjem ter s premišljeno koordinacijo izpeljati delovno akcijo
sestavljanja otroških koles. V prvem delu člani timov s pomočjo zabavnih izzivov
izkažejo ročne spretnosti in sestavijo imenitno otroško kolo. Drugi del programa
je pravi čas, ko se udeleženci Tovarne koles prepustijo ustvarjanju. Prejmejo
barve in orodje za dekoracijo kolesa, na plano pa lahko privrejo izjemne kreativne
ideje. Kolo ekipe opremijo še s posebnim sporočilom otroku, ki ga želijo obdariti.
Edinstvena izkušnja, ki zabaven dan obogati s toplim občutkom, da so timi s
skupnim trudom pričarali zabaven dan še nekomu.

Družbeno odgovoren timski
dogodek, ki udeležence skozi izdelavo
otroških koles poveže v želji pričarati
nasmeh obdarjenim otrokom.

Ključne poslovne prednosti:
 Strateško načrtovanje
 Kontrola kakovosti
 Kreativnost in inovativnost
 Spodbujanje veščin
komunikacije in trženja
Ključni elementi: dobrodelna
nota, sodelovanje in inovativnost
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Udeleženci se preizkusijo v ključnih elementih timskega dela kot so sodelovanje,
zaupanje, odločanje, komunikacija in reševanje konfliktov. Zgodba strateške timske
igre se lahko izvaja v slovenskem in angleškem jeziku. Tema slovenske verzije je
Prešernova pesnitev Krst pri Savici, tema angleške pa slavni izsek grške mitologije
o Trojanski vojni. V triurni igri udeleženci odpotujejo v izbrani čas zgodovine in
pomagajo skovati zmagovalno strategijo. Katera ekipa bo uspela pravočasno zaznati
nepredvidljive dogodke in nevarnosti na poti vojske? Strateška timska igra je tudi
odlična nadgradnja poslovnih dogodkov, saj je razvedrilna, člane ekip pa poveže v
kreativnem razmišljanju in skupinskem delu.

Dinamična in povezovalna timska igra,
ki aktivira vsako skupino in dodobra
prevetri komunikacijo in sodelovanje
med člani tima.
Ključne poslovne prednosti:
 Strateško načrtovaje
 Timsko delo in komunikacija
 Medskupinsko komuniciranje
 Obvladovanje sprememb/
stresa
Ključni elementi: strateško
razmišljanje, zabavno druženje,
timsko delo

PUSH IT!
Timi udeležencev se v Push it! programu pomerijo v domiselnih veščinah
in miselnih izzivih, ki tvorijo zabavno celoto lahkotnega druženja in vaše
poslovne zgodbe. Ekipe udeležencev so med seboj povezane s tabličnimi
računalniki in z igralno platformo, ki ustvari maksimalno sodelovalno vzdušje.
Pred izvedbo programa se z naročnikom skupaj dogovorimo o temi in vsebini
timskih izzivov ter o poslovnih sporočilih, ki jih želite prenesti med udeležence
in program izzivov temu prilagodimo. Push It! je tako odličen timski program,
ki poživi vsako konferenco ali poslovni dogodek, sporočila pa bodo ravno
zaradi zabavnega vzdušja udeležencem ostala še dolgo v spominu.

Timski izziv, primeren za poživitev
poslovnih dogodkov, preko katerega
lahko na inovativen način predstavite
vaša ključna poslovna sporočila.

Ključne poslovne prednosti:
 Timsko delo in komunikacija
 Utrjevanje blagovne znamke
 Energija in zabava

Ključni elementi: visokotehnološka
oprema, timska aktivnost, zanimivi
miselni izzivi, povezovanje, lahkotno
vzdušje

