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este TIMPUL
EVENIMENTELOR…
la FIX!
evenimente corporate: petreceri tematice,
teambuilding, training, organizări de conferințe,
evenimente de lansare.

idei TEAMBUILDING care
motivează, implică, inspiră

idei de
teambuiding
care

motivează

COMPETIȚIE AMICALĂ
începând cu 20 euro / persoană*
Păstrează-ți echipa motivată cu un pic de competiție.
Am creat un traseu al distracției, care va implica participanții
în ateliere distractive. Conceptul de execițiu outdoor
este gândit pentru câteva ore.
Probele sunt amplasate în teren
în funcție de mărimea grupului și variază:
probe de perspicacitate, probe “vitezo – distractive”,
probe de încredere, comunicare și creativitate.
Urmând instrucțiunile trainerilor, echipele vor ajunge în același timp la probele
“extrem-distractive”, unde vor trebui să facă față provocărilor și ajunge pe podiumul
“Top Fun Team”.
Trainerii vor monitoriza permanent echipele, pentru evaluarea finală. Te vom însoți
pe tot parcursul activității.
Ne dorim ca toate experiențele pozitive trăite în ziua outdoor să fie preluate și
menținute și la locul de muncă.

DESCOPERĂ împreună cu echipa ta!
începând cu 28 euro / persoană*
Vom gândi un traseu special
pentru echipa ta,
pe care îl vom amplasa
în apropierea locației
alese pentru evenimentul de teambuilding.
Vei avea parte de multă mișcare, voie bună și probe practice outdoor, precum:
orientare cu busola și pe hartă, tir cu arcul, ateliere de lucru în echipă
(comunicare, creativitate, rapiditate, leadership) și multe altele.
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implică

ACADEMIA DE CAFEA
începând cu 20 euro / persoană*

Atelier tematic creativitate. Având la dispoziție un set de materiale,
fiecare echipă va crea un décor unic, specific coordonatelor date de
traineri (încadrare geografică, temporală).
Ce vei putea observa chiar din prima clipă? Creativitate la nivel de
echipă, creșterea încrederii acordate colegilor, dezvoltarea și
aprecierea abilităților / competențelor colegilor de echipă.

PRODUSUL ANULUI
începând cu 19 euro / persoană*
Atelier tematic inventivitate. Echipele vor crea cel mai original produs, în
funcție de cerințele stabilite. Pentru a-l promova, echipa trebuie să creeze și o
campanie de promovare.
Ce vei putea observa chiar din prima clipă? Creativitate, implicare sporită;
încredere în propriile abilități ale participanților.

YOUR LAND!
începând cu 19 euro / persoană*
Atelier tematic cooperare în echipă, strategie.
Echipele vor interacționa pentru a obține cele mai bune avantaje, în funcție de
strategia proprie pe care o vor adopta. Obstacolele de comunicare vor fi la tot
pasul, dar… așa este și la lucru.
Ce vei putea observa chiar din prima clipă?
comunicaționale, pentru atingerea obiectivului echipei.

Spargerea barierelor

CLASA de ACTORIE
începând cu 29 euro / persoană*

Echipele își vor crea propriul scenariu,
pe care îl vor pune în scenă,
pe baza detaliilor date de traineri.
De asemenea, vor crea decorul.
Activitatea include filmare și montajul ulterior al scenetelor.
Ce vei putea observa chiar din prima clipă? Voie bună, idei
ingenioase, putere de concentrare.
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alte activități de teambuilding

Ofertă*
(începând cu euro + t.v.a./

activitate
teambuilding

durata

paintball

1 - 1,5 h

12 euro

tir cu arcul

1 – 1,5 h

7 euro

tir cu pușca

1 – 1,5 h

9 euro

offroad

1–2h

39 euro

persoană)

propunerile de teambuilding vor fi detaliate la cererea clientului, în propuneri
personalizate unice.
•pentru grupuri de minim 20 persoane
•prețurile nu conțin TVA
Sunt incluse:
✓concept și organizare eveniment
✓asistență organizatori
✓materiale necesare activităților propuse
✓foto participanți în timpul activităților de teambuilding
✓DVD personalizat
✓premii echipe
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