Câștigă într-un minut!
Ateliere de teambuilding indoor/outdoor

Te invităm să parcurgem împreună 10 ateliere de încălzire, destindere,
dezvoltarea abilității de comunicare și colaborare, creativitate, creșterea
încrederii în forțele proprii, capacitatea de a lua decizii în echipă, provocare,
implicare și entuziasm, îmbunătăţirea tehnicilor de soluționare a problemelor,
asumarea riscului și multă, multă distracție construind cea mai eficientă
echipă!

Piramida paharelor de plastic
Fiecare echipă va avea la dispoziție câte un set de pahare din care va trebui sa facă o
piramidă în timp record, precum și aranjarea paharelor la loc.

Ia șervețelul!
Măsurăm abilitatea de a goli o cutie de șervețele într-un minut! Echipa care se
încadrează în cele 60 de secunde, este câștigătoare.

Spaghetti și cutii de suc: meniul complet
Și muncă de echipă. Cu ajutorul spaghettelor veți muta cele 10 cutii de suc de pe o
masă pe alta.

Mușcă punga!
Fiecare echipă are pungi de hârtie pe care trebuie să le așeze pe masă, neatingând
pungile cu mâinile, ci mușcându-le.

Mătura sus!
Veselie și încurajare a oricărui efort depus de colegii din echipă! Ținem amețeala sub
control!

Nici Unul Dintre Noi Nu Poate Face Singur Câte Putem Face Toți Împreună!
Fapte fără vorbe! O echipă eficientă care reușește să își atingă obiectivele prin
comunicare non-verbală.

Suflă paharele jos!
Echipele au la dispoziție 1 minut ca să dea paharele jos de pe masă utilizând balonul.

Coșul cu portocale
Echipa care transportă cele mai multe portocale în cercul stabilit conform regulilor
jocului, va fi echipa câștigătoare!

Călătoria cu covorul magic
Trebuie să ajungeți la destinație în 60 de secunde, iar ca mijloc de transport o sa aveți
covorul magic.

Vin vremuri...competitive!
5 obiecte, 1 coș de gunoi și abilitatea echipelor de a nimeri la țintă într-un minut!

Hai la Bowling... improvizat!
Aveți 1 minut și 6 sticle de dărâmat dupa regulile unui joc de bowling improvizat!

Dans și mișcări provocatoare ca să fii echipa câștigătoare!
Fă mișcările necesare, dansează și sari cât te țin puterile pentru a scăpa de ouăle din
spate...

Căsuța purcelușului mijlociu
Utilizând materialele puse la dispoziție echipa va construi măsuța purcelușului mijlociu:
din bețe și ceva dulce.

Biscuitele năbădăios
Mănâncă biscuitele năbădios, ducandu-l de la frunte în gură, fără ajutorul mâinilor.

Activitate de încheiere:
Una vorbim și bașca înțelegem!
Fiecare participant este unic și are modul unic de a percepe lucrurile, de a acționa, chiar
și la niște indicații simple.

Ofertă: 15 euro fără TVA/persoană
persoane) și include:

(pentru un grup de minim 15

Concept activități
 Asistență traineri
Materiale necesare atelierelor
 Premii echipe
 Fotografii post eveniment




Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactezi:
Tel: 0740 006755
Email: office@time4events.ro

