
Team Building



Ce este un teambulding?
Acțiunea sau procesul de a determina un grup de oameni să                   
colaboreze eficient ca o echipă, în special prin activități și eveni-
mente menite să sporească motivația și să promoveze cooperarea.



De ce sa organizezi un team building?
Comunicare activă și   
coeziunea echipei 
o echipă unită se creează   
exersând comunicarea activă și 
puternică, pentru ca rezultatele 
să fie cele dorite

Creșterea motivației echipei  
cu o echipă motivată poți atinge mai 
ușor succesul

Abordarea într-un mod creativ a 
problemelor din sânul echipei 
crearea unui cadru prin care participanţii 
caută rezolvări creative la probleme actuale

Creșterea increderii în valorile companiei
cel mai bun ambasador al companiei tale este 

angajatul tău, el trebuie să știe care sunt  
valorile și care este scopul companiei

Observarea echipei în situații 
specifice 

conflicte, termene scurte, conversații
 dificile, personalități dificile, presiune 

externă, negociere, leadership, părăsirea 
zonei de confort

Recompensarea angajaților
probabil motivul cel mai des întâlnit 



Ce oferim noi?
O echipă de traineri pasionați, entuziaști, energici, 

carismatici și EXTREM de creativi!

ALEGE unul din programele noastre sau PROVOACĂ-NE
să asamblăm unul doar pentru tine!

 DESCOPERĂ mai departe doar câteva din 
programele noastre:



1. Your Trailer
Echipa filmează un trailer la un film ales de dumneavostră. 
Chiar dacă filmările efective vor dura ore întregi de distracție 
și voie bună, trailerul final va avea maxim 5 minute, după 
montarea acestuia.

Ce obții prin acest program?

• Dezvoltarea abilității de joc, improvizație, comunicare, cre-
ativitate;
• Dezvoltarea capacității de a rezolva o problemă pentru care 
aparent nu ai pregătirea necesară;
• Stimularea inițiative și a imaginației;
• Contruirea relațiilor interpersonale;
• Ieșirea din zona de confort;
• Crearea unor „minute de glorie” și posibilitatea de a obser-
va și aprecia calități noi ale membrilor echipei.



2. Quizz RACE Un exercițiu în care veți avea parte atât de provocări fizice cât și 
de provocări intelectuale sub forma unei competiții între echipe.

Plasăm un treasure hunt classic într-un traseu de orientare       
sportivă și rezultă astfel o experiență unică în care partici-
panții vor fi nevoiți să parcurgă un traseu cu ajutorul hărții, fo-
losind indiciile primite sau câștigate pe traseu sau la punctele                                         
intermediare, îndeplinind sau completând anumite probe care 
vor necesita efort fizic.

Echipa care va parcurge cel mai rapid traseul, folosindu-se de 
toate indiciile descoperite sau câștigate la probele fizice, va fi 
declarată câștigătoare.

Ce obții prin acest program?

• Dezvoltarea încrederii de sine și acceptarea reciprocă;
• Îmbunătățirea comunicării între membrii echipei;
• Rolurile în echipă;
• Performanţa echipei;
• Coeziunea echipei;
• Creșterea nivelului de responsabilitate;
• Înțelegerea dinamicii și comportamentelor în echipă;
• Dezvoltarea abilităților de rezolvare a conflictelor;
• Încurajarea spiritului de leadership.



3. Escape
Întreaga echipă se află la o cabană în munți, care în urma 
unui cutremur și a avalanșei ce a urmat, a fost afectată și 
este aproape demolată. Doar parterul mai este în situația de 
a fi folosit cu toate că și acesta este grav afectat. 

Supraviețuitorii vor trebui să iasă din cabana ce stă să se 
prăbușească, și vor trebui să găsească modalități de depla-
sare a celor răniți ce nu se mai pot deplasa prin forțe proprii. 

Echipa va trece prin diverse probe pentru a-și asigura supra-
viețuirea, într-un interval de timp de cca 4-5 ore. Nu uitați 
că toți membrii trebuie să reziste. 

NIMENI NU RĂMÂNE ÎN URMĂ!!!



4. Pyramid Flat Out
Ce obții prin acest program?

• Distracție;
• Dezvoltă gândirea creativă;
• Încurajează inițiative pentru rezolvarea problemelor;
• Dezvoltă planificarea stategică;
• Promovează conceptul de beneficiu al brandului.



5. Descopera Oradea 
Sub acoperirea unui treasure hunt, în echipe de cate 4-5 per-
soane vor fi descoprite obiective turistice importante pentru 
Oradea (80-100 de obiective).

Fiecare echipă se va focusa pentru a crea o poveste în jurul 
unui obiectiv ales de ei.

Ce obții prin acest program?

• Capacitate de organizare;
• Comunicare continuă;
• Asumarea rolurilor;
• Proactivitate;
• Consolidarea și motivarea echipei.



Crearea unui meniu complet pentru un anumit număr de per-
soane într-o bucătărie profesionistă.

Se vor folosi alimente și ingrediente impuse.
Se prezintă meniul și se servește în mod creativ.

Ce obții prin acest program?

• Lucru în echipă;
• Comunicare pentru obiectiv;
• Asumarea rolurilor și împărțirea sarcinilor;
• Încurajarea inițiativei;
• Relaxare și bună dispoziție.

6. Chef’s day



7. Outdoor Activities
• Bike day;
• Tiroliană;
• Via Ferrata;
• Rapel;
• Canyoning;
• Zorbing;
• Giant Volley.
• etc.



8. City Plan
Pentru a concepe planul urbanistic al unui oraș este nevoie 
de viziune în ansamblu și atenție la detalii.

Construirea unei machete a orașului plecând de la itemuri 
unice. Împărțit în echipe care pot comunica doar în anumite 
momente, trebuie să realizeze planul respectând reguli de ur-
banism, reguli care trebuie luate în considerare la construirea 
machetelor.

Brainstorming - validare, viziune - timp de lucru – inaugurare;

Ce obții prin acest program?

• Provocare pentru ieși din zona de confort;
• Management de proiect;
• Negociere, management de conflict, leadership.



9. Karaoke party
Cu siguranță aveți între voi talente ascunse. Și chiar dacă nu 
sunteți talentați în ale muzicii, karaoke este o formă de distracție 
pentru toți. Toată lumea are șansa de a avea 3 minute de "faimă". 
Karaoke este o formă grozavă de distracție și toată lumea este 
tratată în mod egal, talentat sau nu. 

În plus, atmosfera este de obicei foarte plăcută.



10. Organizare de Eveniment
Fă-ți angajații fericiți și ei vor lupta pentru  succesul com-
paniei! Organizarea unui eveniment pentru companie, in-
diferent că vorbim de Petrecerea de Crăciun, Conferințe, 
Prezentare și Lansare de Produs, Teambuilding, Petreceri de 
Firmă, Zilele Firmei, nu este niciodată o muncă facilă. 

Echipa noastră îți oferă servicii personalizate de o calitate 
impecabilă pentru a avea evenimentul perfect.



11. FlashMob
În fiecare dintre noi există un talent ascuns și fiecare dintre noi 
am visat, cel puțin în copilarie,  să fim faimoși. Acum e momen-
tul să deveniți staruri și să fiți admirați. E nevoie doar de un 
FlashMob!!!

Distracția de grup este garantată cu un FlashMob. Ce presu-
pune acesta? O manifestare artistică, de obicei un dans, care 
pare că începe subit, dar pentru care s-au făcut repetiții înainte. 
De obicei, FlashMob-urile se desfășoară în locuri publice, unde 
participanții care par simpli trecători încep brusc să danseze. 
Acest tip de activitate stârnește creativitatea grupului, îi relax-
ează pe participanți și întărește relațiile de echipă. 

Pentru ca această activitate să aibă efectul scontat, repetițiile 
se fac înainte de team building-ul propriu-zis. Timpul petrecut 
la repetiții ajută la sudarea grupului și este o metodă de diver-
tisment pentru cei implicați.
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