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Образователен & Аутдор & Релакс 
Тийм Билдинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Интересни идеи за мотивация, вдохновение и поддържане на вашия екип постигайки ефективни резултати 
за вашия бизнес 
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 Светът се променя постоянно.

Появяват се нови формати и 
канали за комуникация. 

 Водещи компании стават тези, 
които успяват да се 
преустановят

Но какво да направите в условия на: 
 

 

 Тези, които винаги стоят зад 
успеха на бизнеса са хората и 
отбора.

Решението е: 
Нашите предложения са образователни. За 

отдих и релакс , което ще помогне за 
създаването на ново поколение екипи - по- 

уверени, по-сплотени и работещи заедно за 
постигане на общата цел. Спазваме всички 

санитарни изисквания, препоръчани или 

наложени от здравните власти 

Ограничена 
комуникация 

 
 
 
 

Отсъствие на пряк 
контакт 

 
Понижена 
мотивация 

 
 
 

Стрес 
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Какви варианти има? 
 
 

 Ние много години се занимаваме с организиране 

на тиймбилдинги от различно естество,

с различни мащаби. 

 Сред многото съществуващи тиймбилдинг 
занимания, ние сме избрали най-
ефективните и най-интересните.Спазваме 
всички санитарни изисквания, препоръчани 
или наложени от здравните власти. 

Сред тях са: 

- „Еко път “- разходка по едни от 
най-красивите екопътеки в България 



Презентация 2020 © Nikeli Event Management/Туроператорските услуги се извършват с партньорството на Tour Skills 

 

 

 

 

 

 
 

„Еко път“ Какво включва? 

1.Дневна разходка за 20 човека 

2.Сух пакет изхранване 

                                                                                                       3.Организиран транспорт  

4.Водач 

5.Icebreaking игра-Master Phone до 
40 минути 

                                                                                                            

 

 

Дневна разходка по едни от най-красивите 

екопътеки в България 

Тийм Билдинг 
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Как протича всеки един 
еко поход? 

 
Всички получават мейл със датата, 

часа и мястото на тръгване 

 
Отпътуване към дадената 

екопътека/локация 

 
 

Иии старт на релаксиращия 

поход. 

 
На финала е време за храна и 

малък енергизиращ тиймбилдинг 

с играта Master Phone 

 Тъй като съвременната индустрия все повече разчита 

на човешкия капитал – идеи, иновации, творчество е 

наложително да се изграждат екипи, които са 

социално осъзнати, уважават разнообразието и 

ценността сред другите. 

 Много корпоративни фирми инвестират време и 

пари в дейности за изграждане на екип, за да 

мотивират служителите и да увеличат тяхната 

производителност 
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Предлаганите от нас дестинации са: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

4. Връх Мусала 
Разстояние от София: 80 км 
Цена пакет: 68лв 

6. Черепишки манастир 

Разстояние от София: 85 км 

Цена пакет: 68лв 

7. Стобски пирамиди 

Разстояние от София: 100 км 

Цена пакет: 78лв 

2. Драгоманско блато 
Разстояние от София: 40 км. 
Цена пакет: 48лв 

1. Геопарк Искър – Панега 

Разстояние от София: 99 км 
Цена пакет: 78лв 

5. Ждрелото на р. Ерма (Трънското 

ждрело) 
Разстояние от София: 75 км. 
Цена пакет: 63лв 

3. Неолитните жилища при река 

Тополница (край село Чавдар) 

Разстояние от София: 76 км 
Цена пакет: 53лв 

8. Пещерата „Съева дупка“ 

(Ловешко) 
Разстояние от София: 101 км 
Цена пакет: 68лв 
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9. Пещера Проходна 

(Ловешко) 
Разстояние от София: 98 км 
Цена Пакет: 68лв 

11. Лакатнишки скали 
Разстояние от София: 60 км 
Цена пакет: 63лв 

17. Екопътека „Поглед Към Девет 

Планини“ 
Разстояние от София: 60 км 
Цена пакет: 63лв 

10. Вазова екопътека 
Разстояние от София: 52 км 
Цена пакет: 58лв 

16. Пещера Дракула 
Разстояние от София: 60 км 
Цена пакет: 68лв 

12. Осеновлашки Манастир 

„Св. Богородица“ 

Разстояние от София: 90 км 

Цена пакет: 68лв 

18. Водопад „Малка Рилска 

Скакавица“ 
Разстояние от София: 85 км 
Цена пакет: 63лв 

13. Разбоишки Манастир 
Разстояние от София: 70км 
Цена пакет: 63 лв 

19. Връх Мургаш 
Разстояние от София: 60 км 
Цена пакет: 63лв 



 

 
 
 
 

Внимание: 

Групи под 20 човек и над 20 човека в 

зависимост от желаната дестинция се 

цеоообразуват допълнително. 
Цена на пакета без ДДС и включва: 

1. Лицензиран Транспорт със шофьор ( отиване и 

връщане), 

2. Сух пакет изхранване (сандвич, десерт, вода) 
3. Лицензиран водач ( добре познаващ района) 

4. Тиймбилдинг игра Master phone ( смартфон 

игра, която ще разчупи тягостната обстановка и 

ще ви зареди положително с усмивки) 
5. „Туристическа застраховка“ от „Дженерали 

България“ се заплаща ако желаете - 3лв на човек 

до 20 души и 2лв на човек над 20 души. 
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23. Божият Мост (Жабокрек) 

Разстояние от София: 110 км 
Цена пакет: 73лв 

21. Вековни Секвои в Местността 

Ючбунар 
Разстояние от София: 100 км 
Цена пакет: 73лв 

20. Екопътека и Водопад „Боров 

Камък“ 
Разстояние от София: 100 км 
Цена пакет: 73лв 
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Какво трябва да знаете за нас и нашата 
работа? 

 
 
 

 Поемаме отговорност за настоящата ситуация 
и се грижим за вас. 

 
 И ние знаем със сигурност, че такива времена 

винаги водят до влошаване на бизнес ефективността. 

 

 Затова успешно създадохме тиймбилдинг занимания, 

които да помогнат на екипа да се върне към работната 

среда и да подобри комуникацията си 
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Опит и надежност 

Работим в събитийната 

Защо ние? 
 

 
Клиентски сървиз 

Винаги добри отзиви от 

сфера повече от 14 години нашите клиенти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализация на event 

Максимална концентрация по 

време на събитието 

Безплатна консултация и подбор 

Можем да ви съдействаме на всеки етап от 
събитието 

Ориентация на целите 

Дастигаме до вашите цели и 

желания. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Ще се радваме 
да работим с 
вас! 

 
 
 
 
 
 
 

Гр. София, кв. Дървеница 

Ул. Жеко войвода 52, офис 5 

 

                   +359 89352 8688 / +359 7799 6760 

nikeli@event-management.bg 

office@event-management.bg 

 
                  www.event-management.bg 
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