Онлайн Tиймбилдинг
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 онлайн тиймбилдинг прогрaмите се постигат:


По-долу са описани предлаганите
онлайн тиймбилдинг програми.

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

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 на тиймбилдинг обученията

Онлайн Tиймбилдинг програма „Заедно можем повече“

Това е нашата безкрайно забавна онлайн модулна тиймилдинг програма,
въвличаща участниците в незабравимо приключение, като усъвършенства
уменията им за комуникация и работа в екип. Екипити се изправят заедно пред
нестандартни предизвикателства, гарантиращи много смях и забавни ситуации,
които подобряват отборния дух. Ето как става това:
Предлагаме специално разработени онлайн тренинг модули,
всеки с времетраене от 20 мин. до 1 час.
Участниците ще бъдат въвлечени в разнообразни по рода си
отборни предизвикателства с различни сте- пени на трудност.

Предимства на програмата:

Ч

рез тази програма ви предоставяме възможност за
релаксация, като едновременно 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.

Онлайн Тиймбилдинг игра

“Служебни войни” ®
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

Онлайн Тиймбилдинг игра „Служебни войни“
Предлагаме Ви събитие изцяло съобразено със сегашната ситуация, но и
изключително интересно и иновативно така, че да Ви накараме да се
забавлявате през цялото време. След логването на всички в програмата,
водещият Цветомир Иванов стартира играта, която е на две нива. Печели
този, който най-бързо и оригинално се справи със задачите.

Правилата са следните:
Всеки е в своя дом и играе самостоятелно за победа.

Първо ниво:




Водещият задава въпроси на базата на гатанка и всеки трябва да отгатне какъв е
отговора, като няма правилно и грешно. Идеята е просто да набави това което му е
загатнато.
Всеки има определено време да донесе неодушевен предмет, (рамките на дома си)
и го покаже пред водещия, а той ще направи закачка с всеки един.
Ще бъдат зададени 8 гатанки, като ако времето не ви стигне изпускате един
предмет и преминавате към следващата загадка. Когато загадките и шегите
приключат водещия обявява второто ниво.

Второ ниво:


На участниците се показва примерна картина: това е картина направена от
подръчни средства и тя е само пример. Тоест всеки може да направи каквато
иска картина, но да е с ясно изразен обект. Трябва да е направена само от
предметите, които са донесли, като имат право да си изберат и един
допълнителен, който не е от зададените загадки (помощен). Имат 5 мин. за тази
задача,след това чрез гласуване ще се определи победителят.

Брой участници: от 20 – 50 човека
Времетраене на играта: От 60мин – 90мин

Kулинарен онлайн тиймбилдинг ®
В ситуацията, в която се намира България и света, покрай Covid-19, сме изправени пред трудната задача, да бъдем
отдалечени от обичайният си начин на живот.
Целта на кулинарния тиймбилдинг, който сме подготвили за Вас е да се разсеем, опознаем, сприятелим, макар и
виртуално да си бъдем на гости. Да пием по една чаша от любимата ни напитка, да послушаме хубава музика, да
хапнем вкусна храна и най-важното, всеки от нас да е отговорен за това!
Предлагаме Ви 3 варианта на 3 различни ястия с техните съставки и
начин на приготвяне. В седмицата на вашето тиймбилдинг мероприятие
ще Ви бъде изпратен списък с необходимите продукти.
Предизвикателствата отправени към Вас са следните:
 Да се снабдите с необходимите продукти за изготвянето на менюто
Ви ,на стойност до 10.00 лв.
 Дали сме Ви идея какво може да се приготви от тях, но следващата
Ви задача е Вие да изненадате нас! 😉
 Нека видим Вашата фантазия!
 Не на последно място ще е бързината.
Който пръв успее да направи цялото меню ще заслужи титлата Шеф
Майстор
Ще има още три награди, които ще определим по преценката на журито.
Журито ще се състои от трима души, които ще Ви оценяват по различен
критерии.

Кулинарен онлайн Тиймбилдинг
Подбрахме, бюджетни продукти, повечето от които присъстват в ежедневието Ви. Съобразихме се
и със заседналия начин на живот, който ни се налага да водим в момента. Всичко оставяме на
Вас! Ще бъдем на разположение за напътствие, подробни рецепти и указания, ако все пак сте
решили да приготвите нашите предложения!
Ще се позабавляваме заедно, защото усмивката е здраве! 😉
Ще бъде създадена група във Facebook, в която ще споделяме снимки, въпроси и емоции,
свързани с целия процес.
Вариант 1:
 Доматена крем супа с поширано яйце и пукана люта чушка
 Суфле от тиквичка
 Сладкиш с овесени ядки и плодове
Вариант 2:
 Пролетна крем супа със заквасена сметана и печени орехови ядки
 Пилешки кюфтета с пюре от леща и чипс от морков
 Орехов десерт
Вариант 3:
 Селска лучена супа
 Вегетариански бургер
 Ягодов мус

Брой участници: от 15 – 30 човека
Времетраене: От 60мин – 90 мин

Nikeli Event Management
гр.София, кв. Дървеница
ул. “Жеко войвода 5Б“, офис 5
www.event-management.bg
tel: +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. Изготвяме отчетни документи за бюджет, планиране и подробна програма за
протичане на фирменото събитие. Старaем се да удовлетворим вашите очаквания като
оставим траен положителен ефект от преживяванията на участниците в програмите ни.

Наши партньори:

„Качество и коректност“ е нашето мото

