Тиймбилдинг от Nikeli Event Management
"Планина, море, величието на природата, там човек може да открие своите приятели"
Н. Мирков

Nikeli Event Management - Агенция за събитиен мениджмънт, ви
предлага не само тиймбилдинг, а начин да подобрите
производителността си. Подобряването на производителността е една
от най-честите цели на тиймбилдинга. Също така ще увеличите
мотивацията си, ще засилите сътрудничеството помежду си, ще
насърчите креативността си, чрез позитивна подкрепа и комуникация

Още по-силни тези връзки стават, когато са формирани сред природата, в тиймбилдинг игри
със състезателен характер, бизнес симулации и програми-учения чрез преживяване или при
съвместни екстремни преживявания..
Чрез тиймбилдинг прогрaмите се постигат забележителни резултати:

По-долу са описани предлаганите тиймбилдинг програми.Приложено в текста ще
откриете описание на видове активности
и очакваните резултати до които ще доведе тяхното използване.

постигане на оптимална мотивация на служителите
насърчаване на креативността
развиване на уменията за решаване на проблеми
разрушаване на бариерите и постигане на емпатия
изграждане на самочувствие
определяне на силните и слаби черти на екипа
изграждане на навик за определяне на целевите мисии
гъвкавост към новостите

Нашият тиймбилдинг екип ви очаква ☻

•

• креативен и гъвкав екип от фасилитатори с дългогодишен опит
отговорен и усмихнат екип, забавляващ всички претенциозни клиенти
• отлично подготвен екип от професионалисти, в сферата
тиймбилдинг обученията

Нашето мото е: Мотивация чрез забавление.

 Тиймбилдинг програма ,, Заедно можем повече"
повече
Това е нашата безкрайно забавна модулна тиймилдинг програма, въвличаща участниците в незабравимо приключение, като усъвършенства уменията им за комуникация и работа в екип. Екипити се изправят заедно пред нестандартни физически и логически предизвикателства, гарантиращи много смях
и забавни ситуации, които подобряват отборния дух. Ето как става това:

Предлагаме 7 специално разработени тренинг модула, всеки с времетраене от 20 мин. до 1 час.
Участниците ще бъдат въвлечени в разнообразни по
рода си отборни предизвикателства с различни степени на трудност.
По избор на клиента провеждаме тийм билдинг игрите
както в зала, така и на открито.

Предимства на програмата

Ч

рез тази програма ви предоставяме възможност за
релаксация, като едновре- менно с това служителите
осъществяват директна обратна връзка помежду си. Игрите
онагледяват приносът на всеки
един участник за баланса на идеалния кръг на екипа - идея, към която
се стреми всяка успешна фирма в ежедневната си работа.

Вкуси себе си®
Във всеки екип ще имате различни личности, които работят заедно. Тази дейност за
изграждане на екип ще позволи на хората да оценят различията си и в същото време да
намерят нещо общо, което ще подобри екипното свързване.
Резултати от дейността:






Подобрява уменията за свързване и комуникация на екипа
Дава шанс да се смесите с хора, с които не сте общували много досега
Повишава готовността за споделяне на идеи с екипа
Намалява нивата на стрес
Помага да се развият колективни роли

Брой играчи: 10-50 участници
Времетраене: от 20мин – 40мин

Мърдащи очи®
Тази модулна игра, базирана на рисуването, ще направи чудесно допълнение към
останалите тиймбилдинг дейности. Изисква да рисувате зададените ви от водещия
категории, но идва с глупав обрат - трябва да носите шантави очила, които ще
възпрепятстват зрението ви. Гарантираме ви много смях и забава.

С какво ще допринесе за вашия екип тази активност:
 Освен многото усмивки, вашият екип ще се сплоти,
като подобри комуникацията помежду си.
 Ще помогне за изграждането на доверие сред вашия екип. Ще
предостави възможност да развиете уважение един към друг
в незастрашаваща и забавна среда.

Брой играчи: от 10 – 150 участника
Времетраене: от 30 – 60 минути

Не достатъчно често®

Колко често правим комплимент на наш колега през деня? А през месеца? Вероятно - не достатъчно често. Подобряването на
самочувствието е тиймбилдинг дейност , която ще повиши не само доверието във вашия екип, но и комуникативността му.

Тази дейност ще помогне на вашия екип да:
•
•
•
•

Оптимизира екипната си ефективност
Постигне мотивация и по-голямо удоволствие от работата в екип
Балансира между индивидуалните цели и крайния резултат
Увеличи увереността си

Брой участници: 10 – 150 участника
Времетраене: от 20 минути – 60 минути

Логиринт®
Логиринтът е сравнително прост, но ефективен начин да се покаже значението на решаването на
проблеми, комуникацията и сътрудничеството. Екипите трябва да използват своите таланти, за да
открият как всички парчета от нашия гигантски пъзел се вписват заедно. Има ограничение във
времето, така че те ще трябва да работят бързо и ефективно, за да изпълнят предизвикателството!

Тази тиймбилдинг дейност ще помогне на участниците да:


Се запознаят по-добре с работата в екип и ефективно



Подобрят комуникацията си



Се опознаят по-добре един друг



Идентифицират лидерските качества в отделните хора и да подчертаят областите,
в които целият персонал може да даде своя принос като лидери.

Брой участници: 10 – 150 участника
Времетраене: 30 – 60 минути

Изкуството на Пикасо®
„ Целта на изкуството е измиването на праха от ежедневието от душите ни. Художникът е съд за емоции, които идват
отвсякъде: от небето, от земята, от парче хартия, от преминаваща форма, от паяжина.Проблемът е как да останем артисти, дори
и след като пораснем “ – думи на великия Пабло Пикасо
Разгърнете вътрешния си художник ! Можете ли да пресъздадете шедьовър само чрез паметта си? А докато пиете вино? Тази
дейност за изграждане на екип буквално оживява идеята за по-голямата картина с пръски с ярки цветове върху празни платна.
Забавлението започва с масово гледане на абстрактно парче от картина на Пикасо. Всеки екип рисува два раздела от голямата
картина. Лесно, нали? Не толкова бързо! Има условия и обрати, за да направят нещата по-предизвикателни. А най-хубавата

част е чашата вино – за да избистрите ума си по-бързо.
Ако комуникацията е достатъчно добра и всеки член на екипа играе своята роля добре, резултатът ще бъде вярна реплика на
оригинала. Запазете картините си като спомен. Окачени на стените на офиса, те действат като постоянни напомняния за
наученото и постигнатото.
По време на играта участниците ще усвоят:
 Ясно определяне на целите и добро планиране
 Развиване на лидерски умения
 Умело разбиране, анализиране и прилагане на знанията
 Повишаване продуктивността и активността в екипа
 Подобряване на общуването и систематизиране на ролите в екипа
 Успешно достигане до общата екипна цел

Брой участници: 10 - 120
Времетраене: 40 – 60 минути

НАСА®
3 ... 2 ... 1 ... изстрелване! Звучи забавно, нали? Тази хартиена ракета се основава на скици подобни
на действителните скици на НАСА и наистина лети. С няколко прости материали и малко ръчна
работа, вие ще бъдете в състояние да изстреляте вашата ракета, стига да изпълните правилно
инструкциите!

Какво ще постигнат участниците:
 Удоволствие от постигането на отборните цели
 Подобряване на резултатите от екипната работа
 Синхронизиране на индивидуалните немерения и крайната обща цел
 Мотивираност и желание за работа в екип

Брой участници: 10 – 120 участника
Времетраене: 30 – 60 минути

Допълнителни тиймбилдинг програми
за гарантирано забавление и положителни резултати

Аутдор тиймбилдинг програми

Тиймбилдинги на закрито
АГРАРЕН ТИЙМБИЛДИНГ

ТИЙМБИЛДИНГ СПА, ВИНО И
РИСУВАНЕ

Изготвяме специално за вашата фирма още
отпускащи и изпълнени с приятни емоции програми,
които ще повишат единността и екипната
ефективност. Игрите са изготвени в различни
модули, които представляват увлекателни отборни
предизвикателства с различна тематика. За всяка от
допълнителните програми изготвяме дизайн и
къстъмизация на тиймбилдинга спрямо конкретните
цели на организацията.

Разполагаме с разнообразни и
интригуващи активни и полезни
програми, които организираме на
нестандартни и разнообразни външни
локации. Извън игрите, организираме и
всичко останало, необходимо за
незабравимото преживяване на екипа ви
– престой, организирани преходи в
планината, кетъринг, храна, шатри др.

Креативен тиймбилдинг
Креативните ни тийм билдинг програми провокират въображението, забавляват и обединяват екипа около общите задачи
Тези програми се провеждат както сред природата, така и на закрито и отново имат разнообразна и забавна тематика
Екипът ни разполага с изключително нестандартни идеи за този тип игри, които изграждат у служителите ви всички умения,
необходими за реализирането една успешна и приветлива работна среда.

Също така ви предлагаме ви и следните тиймбилдинг програми, които са част от креативния
тиймбилдинг:

Кулинарен тиймбилдинг

Домашна работилница

Fast And Furious
Тиймбилдинг програма: Fast And Furious

тм

Рафтинг на Струма, в Кресненското дефиле, което се намира на 120 километра от София, помеждународен път Е79 София-Кулата. Там Струма разсича планината и образува примамливи за търсачите на
екстремни изживявания бързеи...
I. РАФТИНГ – придвижване до 6 км.
II. СКАЛНО КАТЕРЕНЕ, 2, 3 и 4 ст. на трудност, РАПЕЛ, СПУСКАНЕ С ВЗАИМНО ПОДСИГУРЯВАНЕ

Рафтингът е все повече и повече добиващ популярност спорт. Ако след тежка работна седмица искате
да се разтоварите, елате на рафтинг на река Струма. Какво Ви трябва - добро настроение и желание за
приключения. Екипираме Ви,инструктираме Ви, качвате се на рафта и надолу по реката. Елате да изпитате адреналина от рафтинга! След рафтинг спускането ще сте заредени с енергия за цялата седмица.
Хората избират рафтинга като форма на предизвикателство, те поемат рискът за да осъзнаят нещо специално за себе си. Спускането с рафт или каяк в бързи води е описан като приключенски, не изискващ
особено специализирани умения спорт. Не се изисква много от обикновения човек да отиде на рафтинг
особено ако той разчита на опитни водачи осигуряващи необходимата екипировка и сигурност
Продължителност – от 2 до 6 часа

Включва: рафт с пълна екипировка за всеки участник (каска, неопрен, спасителна жилетка, яке, неопренови обувки – боти) обратен транспорт до старта на спускането, задължителна застраховка, квалифициран инструктор, инструктаж

Музикален тиймбилдинг
МУЗИКАЛЕН ТИЙМБИЛДИНГ № 1 В БЪЛГАРИЯ!
DrumShot® е интерактивен тиймбилдинг базиран на една от най-древните методики за изграждане на екипи - DRUM CIRCLES.
РИТЪМ
Всичко в природата е подчинено на ритъма. Биенето на сърцето, равномерното ходене, приливът и отливът на морето, дъждовните капки...
Никой не може да устои на ритъма и неговите закони. Не случайно много от древните племена са концентрирали енергията на групата преди важни събития от живота си- битка с врага, празник, молитва за
дъжд, избор на нов лидер. След часове свирене и отдаване на енергия някои от участниците са достигали с помоща на ритъма до състояния на медитационен транс.
Днес според изследвания на експерти в неврологията и психологията дори кратките сесии с барабани и
ударни инструменти преобразуват БЕТА вълните на мозъка (определящи концентрацията и работоспособността) в АЛФА вълни, носещи релаксация, спокойствие и създаващи усещането за щастие и отлично психо-физиологично състояние на организма.
Едно от основните свойства на практикуващите DRUM CIRCLES е обединяването на различни хора пол, възраст, соц. статус и т.н. в един хомогенен и здрав организъм със свой собствен ритъм. Тази
връзка се постига по един естествен, увлекателен и безопасен за практикуващите начин от професионалните инструктори на DrumShot® тиймбилдинг!
За DrumShot® тийм билдинг работят перкусионисти с над 25 годишен опит в професионалното свирене и преподаване на ударни инструменти. Членове на екипа DrumShot® тиймбилдинг са с множество
награди от национални и международни музикални конкурси и имат участия в перкусионни проекти и
академии във Франция, Люксембург, Гърция, Германия, Бразилия и др.

A Little Party Never Killed Nobody
Какво по-хубаво от това екипът да отпразнува заедно края на вълнуващия тийм
болдинг или учебна програма?За целта ние организираме и незабравима вечерна програма с професионален модератор и video DJ.
По време на “Little Party Never Killed Nobody” всички музикални заглавия виждате през мултимедия на един или няколко големи екрана. В заставките присъства вашето фирмено лого, докато на екрана текат поздрави към участниците
и снимки от Вашето събитие през деня.

Това не е просто парти, а тематична програма специално организирана по
Повод на фирменото Ви събитие.

Продължителност на програмата: 90 мин. с игри по сценарий и караоке

Нашето специално
предложение:
Family day за всички
служители и техните
семейства

На вашето внимание ви представяме нашият тиймбилдинг Family day, на който вашите служители ще се
зарадват истински. Забавни игри, добро настроение и още много изненади се крият в този невероятен
тиймбилдинг. Шатри, барбекю, игри за малки и големи, батути, конструктори и още много изненади

Учебна програма
”УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ”
(Conflict management)

Организирахме над 300 фирмени и тиймбилдинг събития

Креативност, ефективна работа в екип и споделено забавление – това са само част от резултатите, които нашите събития постигат, провокирайки единното логическо мислене на учстниците в тийм билдинг програмите ни. За да посигнем бърз положителен ефект, ние с
удоволствие предварителното разговаряме с клиентите си, за да разберем и постигнем полесно целите, към които се стремите.
Чрез нашите игри всеки един участник осъзнава важността на своя индивидуален пронос за
достигането на обшите цели, което бива пренесено и в ежедневната работа на вашата фирма.
И най важното : всичко това постигаме с лекота и удоволствие.

Всяка програма включва:
• Моделиране на тийм билдинг програмите спрямо индивидуалните цели на фирмата
• Фасилитиране: преживяване и анализ
• Техническо оборудване и за съответната програма
• Учебни, работни и мърчандайзинг материали за провеждане на обученето/тиймбилдинга
• Заключителна обратна връзка
• Изготвяне на фотоалбум

Поемат се отделно от Възложителя:
• Присъщите, предварително съгласувани разходи за транспорт, нощувки и храна на тренер и
помощник фасилитатори
• Наем на зала, аудио-визуални помощни средства.

Допълнителни услуги за вас
За да направим вашето преживяване незабравимо, по ваше желание подсигуряваме още:

Филмче от вашето събитие: професионално заснемане с HD камера, 6 часа заснемане и последващи 10 ч.
дигитален монтаж за подготовка на филм от мероприятието - 1 DVD 40 мин.

Изготвяне на дизайн и поръчка мърчандайзинг артикули на срещата, като: Шапка и тениска за всеки участник с лого на организацията ви и надпис - послание на гърба (цвят: светло сива или бяла, 100% памук,
трико 165 гр., модел на Fruit of The Loom), балони и др.
Дизайнерска парти фото рамка с р-ри 140/110см, (в случай, че се провежда вечерно парти – МОЛЯ ВИЖТЕ
СПЕЦИАЛНОТО НИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЕЧЕРНИ КОРПОРАТИВНИ ПАРТИТА)!
Подробен фотоалбум с професионален фотоапарат (висок клас) от събитието – безплатно за Вас!
Наш представител с богат опит в евент мениджмънта ще бъде на Ваше разположение по време на подготовката, реализацията и отчетността на събитието, така че да му се насладите напълно и бъдете максимално
облекчени.

Nikeli Event Management
гр.София, кв. Дървеница, ул. “Жеко войвода 5Б“ офис 5
www.event-management.bg, +359 893 528 688, +359877996760
e-mail: nikeli@event-management.bg;
office@event-management.bg
Nikeli Event-Management Ви предлага:
Проучване на мястото на събитието, транспортиране, настаняване и изхранване на
участниците. Изгот- вяме отчетни документи за бюджет, планиране и подробна
програма за протичане на фирменото събитие. Старем се да удовлетворим вашите
очаквания като оставим траен положителен ефект от преживяванята на участниците в
програмите ни.

Наши клиенти

Качество и коректност

