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PRIMAR DE

VAMA VECHE

TEAM-BUILDING ONLINE

Obiectivele urmărite în
această experiență: 

cunoaștere și
relaționare
distracție și destresare
inovație și adaptare
identificarea talentelor
în public speaking,
organizare, project
management
identificarea valorilor
comune ale echipei

 

Ne poate fi limitată mișcarea, ne pot fi limitate întâlnirile dar
niciodată nu ne poate fi limitat spiritul. Și dacă lumea exterioară e
nebună, lumea din noi e o nebunie frumoasă! Și vrem să o păstram
așa. O lume ca în Vama Veche. Trăsnită, frumoasă, nemaivăzută,
visătoare, întoarsă cu susul în jos, o lume liberă.  Dar avem nevoie de
câțiva leaderi care să o păstreze conform chipului și asemănării
noastre.
 
Așa că, organizăm alegeri! Căutăm primar de....Vama Veche. Ne vom
împarți în mai multe echipe și vom propune candidați. Le vom crea
strategii pentru protejarea nudiștilor sau pentru asigurarea fluxului
de hamsie. Nu vom neglija nici tradiția mahmurelii pe bordura, în
condiții de siguranță sanitară. Vom face campanie , vom organiza cea
mai sucita dezbatere electorală. Vom vota conform visurilor noastre
și ne vom bucura de spiritul liber al fiecăruia dintre noi. Vom găsi
lucrurile care ne unesc și ne vom dezbracă de stres și normalitate. 
 
Vama noastră este acum....online. Noi rămânem împreună și ne
construim propria lume....liberă!
 

Dezvoltat pentru echipe între 5  și
50 de membrii

Experiența durează 3 ore

 



The Quarantine

Show

TEAM-BUILDING ONLINE

Obiectivele urmărite în
această experiență: 

Comunicare și
feedback 
Cunoaștere și
relaționare
Amuzament și
destresare
Creativitate și
adaptare
Muncă în echipa și
atribuire de sarcini

 

 

Viața bate televiziunea. Distracția învinge distanța. Iar dacă unim
aceste două afirmații, rezultă cea mai distractivă emisiune de
televiziune care ar putea fi realizată de o echipă ai cărei membri sunt
la distanță unii de alții. The Quarantine Show este ocazia perfectă de
a petrece 3 ore cu sens împreună cu colegii din companie. Vom face
haz de necazul vedetelor, vom găsi modalități complet trăznite de a
realiza o emisiune serios de amuzantă și ne vom folosi creativitatea
pentru a micșoră distanta dintre noi.  
Fie că este vorba despre un program de fashion, o emiune de bârfe
mondene sau o competiție la cuțite, vom descoperi cum propria
locuință, o cameră web și un laptop ne transformă într-o veritabilă
echipă de televiziune. Cu sarcini nemaivăzute, cu întorsături de
situație și cu momente neprevăzute imortalizate într-o forma inedită.
Și ne plac premiile. Știm asta. Ne place competiția distractivă. Știm și
asta. Singurul lucru pe care nu îl știm este cine vor fi câștigătorii
acestei competiții televizate. Cine va străluci pe podium la capitole
precum: Originalitate, Amuzament dincolo de limite, Revoluție în
moda sau Asta înseamnă să fii mafiot. 
 
Ne vedem la The Quarantine Show! 

Dezvoltat pentru echipe între 20  și
60 de membrii

Experiența durează 3 ore

 



Detectivi

în pijamale

TEAM-BUILDING ONLINE

Obiectivele urmărite în
această experiență: 

Dezvoltarea gândirii
strategice și critice
Spargerea barielelor de
comunicare și luare de
decizii în mediu digital
Capacitatea de a înțelege
jocurile psihologice
Analiză, sinteză, spirit de
observație și deducție

 

Aducem într-un concept nou, digital, 3 situații de viață dintr-un colț
de societate ipotetic, punându-ne în pielea criminaliștilor pe care îi
admiram în seriale. Participanții primesc 3 cazuri (jaf, crimă, răpire) și
pe baza unor probe de la dosar trebuie să deslușească cazurile și să
găsească mastermind-ul.
Împărțiți în 3 echipe, participanții vor intra în pielea unor investigatori
criminaliști de la Quantico. Fiecare echipă va primi un dosar
criminalistic pe care să îl deslușească. 
Fie că vorbim de uciderea unui om de televiziune american, furtul
unui bust dintr-o mânăstire din Franța sau efracțiile fără motiv din
UK, echipele vor trebui să găsească vinovatul. 
Găsirea vinovatului se va face prin analizarea unor probe la dosar. Fie
că vorbim de analizarea declarațiilor martorilor sau de analiza unor
probe criminalistice (rapoarte medico-legale, analize chimice asupra
unor diverse obiecte găsite la locul faptei, etc. ) toate acestea vor fi
puse la dispoziția echipelor pe rând în funcție de ceea ce ei cer
specialiștilor Quantico.

Dezvoltat pentru echipe între 30  și
40 de membrii

Experiența durează 3 ore

 



EROU LA TINE

ACASĂ

TEAM-BUILDING ONLINE

Obiectivele urmărite în
această experiență: 

Muncă în echipa – out of
the box
Leadership – dinamică
leader-follower
Rezistență la
schimbare/Stres
Distracție
multă/Deconectare 

 

Monotonia și rutina stabilesc limitele existenței... și atunci, de ce să nu
o întrerupem din când în când? Oricine poate fi erou, chiar și echipa
ta. Bineînțeles, separați... dar împreună. 
De la distanță, prin intermediul aplicațiilor online, participanții vor
construi identitatea propriului erou, vor îndeplini o listă
(cuprinzătoare) de misiuni și vor afla că secretul unui erou de succes
este mereu o echipă unită și un scop comun. 
Programul se încheie cu o serie de concluzii bazate pe observațiile de
pe parcursul activităților și pe obiectivele specifice ale fiecărei echipe.
Zâmbete, provocări, comunicare și, mai ales, cunoașterea colegului
de birou, cu care lucrezi zi de zi, și „altfel”. Acestea sunt ingredientele
principale în rețeta programului „Erou la tine acasă.”
 
Singura întrebare care mai rămâne este... ești gata să fii erou?

Dezvoltat pentru echipe între 30  și
500 de membrii

Experiența durează 3 ore
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