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DE CE TEAM BUILDING

C
hiar trebuie să fii făcut pentru meseria de facilitator 
team  building. Nu există jumătăţi de măsură. După 
zilele de pregătire, după orele de creare a conceptelor 

originale, ne aflăm în faţa participanţilor: momentul de 
glorie în care se văd toate eforturile noastre. Acolo şi 
atunci ştim că suntem oameni care au un singur rol: să 
transforme grupurile în echipe.

Am putea să vă scriem despre performanţă, procese şi 
indicatori. Dar adevărul este că discutăm despre lucrul 
cu oamenii. Iar la asta ne pricepem cel mai bine. Acesta 
este motivul pentru care organizăm team building-uri. Ne 
ghidăm însă după obiective, pentru că un team building 
fără obiective este ca un grădinar fără grădină. Chiar dacă 
obiectivele sunt asemănătoare, ştim că fiecare om este 
unic, fiecare echipă este unică, fiecare program este unic şi 
personalizat. 

Da, recunoaştem că, pentru noi, este o joacă foarte serioasă. 
De multe ori, oamenii uită cât de multe lucruri au învăţat 
jucându-se. Noi ştim însă ca jocul este cea mai performantă 
metodă de învăţare.

Și tocmai de aceea, am ales să facilităm programe de team 
building. Iar voi, indiferent dacă povestea noastră vă va 
duce în Drum Vader, Game of Thrones, The Countdown 
sau alt program HPDI, vă veţi bucura de aflarea celor mai 
vânate secrete în construirea unei echipe. Tocmai de aceea, 
te invităm să ne cunoşti mai bine. În acest catalog vei găsi 
informaţii despre echipă, companiile cu care lucrăm de 
aproape şase ani, programele noastre şi obiectivele la care 
răspund; este felul în care construim drumul de la grup la 
echipă.

Echipa noastră este formată din peste 30 de facilitatori, cu o 
experienţă de minimum 2 ani în programe de team building. 
Specialişti în comunicare, psihologi, antrenori de fitness, 
nutriţionişti, actori, dansatori, cu toţii ne bucurăm să oferim 
o experienţă memorabilă participanţilor din programele
noastre.

Şi pentru că se spune că dacă îţi place ceea ce faci nu vei 
munci o zi din viaţa ta, noi nu suntem la serviciu. Iar asta ne 
face să putem oferi tot ce este mai uman şi mai inovativ.

Team building-ul
alchimia prin care transformăm grupurile în echipe.

Fiecare dintre programele noastre ating mai multe obiective 
generale printre care: muncă în echipă, relaționare, 
comunicare și, bineînțeles, distracție.
În funcție de obiectivele specifice pe care le are fiecare 
grup, vom personaliza programele noastre pe care le veți 
regăsi în paginile următoare. 
Obiectivele specifice pe care le-am atins în programele de 
team building au fost: 
- dezvoltarea gândirii strategice;
- gestionarea conflictului;
- exersarea abilităților de negociere;
- conștientizarea valorilor personale și a celor de echipă;
- reducerea efectelor negative a competitivității la nivelul 
echipei;
- testarea zonei de confort;
- dezvoltarea abilităților de leadership, etc.



HPDI     TEam building 6

DE CE HPDI

î ncepând cu 2001 şi până astăzi, creştem oameni prin 
tot ceea ce facem. HPDI nu este doar o companie, ci 
rezultatul tuturor celor care lucrează împreună cu noi. Îi 

dezvoltăm pe ceilalţi pentru că punem la bătaie toată 
experienţa noastră în soluţii de leadership şi dezvoltare a 
resurselor umane. Iar accentul cade pe experienţă. 
Analizăm, creăm strategii şi le implementăm în programele 
noastre de training, coaching şi team building. Facem 
foarte bine aceste lucruri, iar dovada constă în cei peste 
5000 de oameni care au fost în evenimentele noastre de 

CREȘTEM 
OAMENI

team building, anul trecut. 
În ce priveşte trainingurile, expertiza noastră cuprinde 
nenumărate domenii, de la comunicare, public speaking şi 
stress management, până la leadership inspiraţional şi 
situaţional sau change management. Suntem şi unicii 
reprezentanţi în Europa ai lui Jim Bagnola, trainerul NASA, 
Secret Service sau US Air Force. Iubim ceea ce facem, iar 
asta se vede în toate evenimentele noastre pentru că 
avem o singură misiune: creștem oameni.
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“ LARISA SRAER

MARIAN TROCARU 
TRAINER, RAIFFEISEN BANK

HRM OTTO BROKER

RUXANDRA TRIFAN
TRAINING MANAGER BCR

D
acă  ar fi să caracterizez într-o singură sintagmă echipa 
HPDI aş spune: implicare şi interes faţă de client. Este 
tipul de furnizor care îţi propune ca tema a unui pro-

gram de team building ceea ce îţi trebuie ca să rezolvi 
probleme de echipă şi nu se lasă până nu reuşeşte. 

Echipa HPDI are competenţa şi atitudinea necesară pentru a 
transforma un team building convenţional într-o experienţă 
unică, de neuitat. Este de apreciat cum trainerii HPDI 
reuşesc să trezească în fiecare participant copilul interior de 
care uităm de cele mai multe ori. Și această trăire este dusă 
mai apoi în organizaţie, contribuind astfel la o colaborare pe 
termen lung între membrii organizaţiei.

E
ste greu să descriu experiența pe care am trăit-o 
alături de prietenii noștri de la HPDI în câteva cuvinte.  
Pot spune că de fiecare dată când am avut ocazia să 

lucrez alături de ei am făcut-o cu bucurie.

Pentru mine HPDI nu este doar un partener de lucru, ci 
unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Și cum îmi place 
mie să spun: HPDI is ROCK!

C
eea ce apreciez la echipa HPDI este că întotdeauna 
ascultă, înţelege şi propune soluţii adaptate nevoii 
clientului din faţa sa.  Sunt tineri, entuziaşti şi pasio-

nați de munca lor. Constant se îmbunătăţesc şi se dezvoltă, 
personal şi în echipă, pentru a putea să ofere la rândul lor 
servicii adaptate realităţii. Sunt o echipă pe care te poţi 
baza oricând.

LARISA BERTHOLD-JAKOB OLKMAN 
MANAGER COMMERCIAL SALES PROCESSING, CONTINENTAL 
AUTOMOTIVE GMBH

T
he selection of the topics and the team challenges 
were perfectly chosen. You  were always there for us 
and have supported us very well. Pure motivation. We

can only say: keep it in this style!

Testimonial
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parteneri
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SURVIVORS
Situaţiile extreme ne arată cine suntem. 
Pericolul ne dezvăluie propriile limite. 
Încrederea este marele câştig. 
Încrederea că poţi învinge şi  că cei de lângă 
tine îţi vor fi alături până la capăt.

Să supravieţuieşti atunci când ceilalţi renunţă. Să găseşti cel 
mai bun drum. Să fii ingenios, disciplinat, rezistent. Să înveţi 
că tot ce ai nevoie se află în tine. Să transformi slăbiciunile în 
avantaj. Să ştii că, indiferent de situaţie, nimeni nu este lăsat 
în urmă.  Pe scurt, un veritabil antrenament Navy Seals.

10 - 50  PERSOANE    |   OUTDOOR    |   RO - EN

Echipa ta formează tridentul de comando ale Americii: Navy 
Seals. Lupii de mare, aer şi pământ tocmai au primit cea 
mai importantă misiune. Sunteţi părăsiţi într-un loc izolat 
de civilizaţie şi veţi primi un minim de unelte şi mâncare 
necesare pentru a supravieţui. Apa este murdară şi trebuie 
fiartă înainte de a fi băută. Va trebui să vă câştigaţi uneltele 
necesare pentru a vă aprinde singuri focul. 

Capriciile naturii vă obligă să vă construiţi un adăpost şi să 
căutaţi mâncare prin flora sau fauna locală. Probele pe care 
le veţi primi de-a lungul programului vor testa capacitatea 
de a rezolva problemele, de a lucra în echipă, dexteritatea şi 
voinţa fiecăruia. Participanţii vor fi pregătiţi de către experţi 
în tehnici de supravieţuire. Transformăm o zi de relaxare 
într-un adevărat exerciţiu de depăşire a propriilor limite. O 
provocare pentru cei curajoşi, îndrăgostiţi de adrenalină 
şi peisaje mirifice. La finalul programului, cea mai de preţ 
răsplată este ceea ce veţi descoperi la proprii colegi. Sunteţi 
pregătiţi să faceţi parte din trupele Navy Seals?

DESFăȘURARE

”
O contribuție importantă la dezvoltarea echipei 
Expur.  Să fiți la fel de buni,  să ne oferiți deschideri 
către dezvoltare și creștere atât personală, cât și în 
echipă.
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DESFăȘURARE

GAMES OF THRONES
Puterea scoate cele mai ascunse lucruri 
din oameni.  Eşti conducător sau tiran? Eşti 
învingător sau învins?  
Foloseşti doar forţa sau şi creativitatea, 
strategia şi un strop de magie?

Mai multe dinastii se luptă pentru un singur tron. Armele 
sunt variate şi fiecare regat are avantajele sale. Probe de 
inteligenţă, confruntări directe şi schimbări nebănuite 
transformă acest program într-o provocare surprinzătoare.  
Participanţii vor intra în atmosfera celebrei saga şi vor 
încheia ziua având o nouă imagine asupra ideii de echipă. 

Participanţii vor avea de parcurs trasee presărate cu 
capcane, vor trebui să descopere secretele magiei antice, 
vor călători cu dragoni greu de supus, vor construi maşinării 
de război gigantice. Totul va culmina cu o înfruntare epică 
în urma căreia se va afla câştigătorul tronului.

Toate aceste probe le vor testa îndemânarea, rezistenţa 
fizică şi încrederea.Vor conştientiza că doar împreună vor 
ajungela performanţă. O călătorie plină de neprevăzut, 
magie şi ....

Acţiunea se petrece într-o lume mistică, în cele şapte 
regate din Westeros, a cărui istorie coboară în timp în urmă 
cu mii de ani. Participanţii vor fi împărţiţi în echipe, fiecare 
echipă reprezentând una dintre familiile care luptă pentru 
supremaţia Tronului de Fier. Această bătălie nu va fi uşoară 
întrucât participanţii vor avea de înfruntat creaturi mitice, şi 
sălbatici de tot soiul. 

20 - 100  PERSOANE    |   OUTDOOR    |   RO - EN

”
Ne-ați arătat că putem fi o echipă. Vă așteptăm să 
faceți și voi parte din ea în fiecare an și împreună să 
devenim mai buni. Fie ca forța să fie cu noi!
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Eroi de poveste reprezintă o  un program hi-tech, în cadrul 
căruia participanţii vor porni într-o călătorie iniţiatică în 
trecut, plină de neprevăzut, pe parcursul căreia vor 
redescoperi eroii copilăriei. Tabletele folosite vor avea 
instalată o aplicaţie care le va permite să intre în concurs. 

Odată logaţi, eroii basmelor româneşti vor primi 70-100 de 
misiuni.  Fiecare misiune va avea un grad de complexitate 
diferit. Scopul echipei va fi acela de a îndeplini cât mai multe 
misiuni pentru a obţine cât mai multe puncte. În funcţie de 
resursele existente, echipele vor putea alege misiunile pe 
care le vor realiza. Cum vor demonstra eroii noştri că au dus 
la bun sfârşit misiunea aleasă? Printr-o fotografie pe care o 
vor introduce în aplicaţie.

DESFăȘURARE

EROI DE POVESTE
Care sunt basmele preferate ale copilăriei 
tale? Super-eroii poveștilor româneşti 
salvează fete de împărat, cuceresc împărății 
virtuale și mânuiesc tablete măiastre.

Fiecare echipă va întruchipa unul dintre eroii basmelor 
româneşti: Făt-Frumos, Prâslea cel Voinic, Harap Alb, 
Greuceanu,  chiar şi Zmeul Zmeilor.  Super-eroii noştri de 
basm vor trece prin nenumărate probe pentru a câştiga 
titlul de “Cel mai popular supererou”. Destinul lor e scris nu 
în stele ci într-o aplicaţie on-line. 

20 - 200  PERSOANE    |  INDOOR /  OUTDOOR    |   RO - EN

”
Suntem o echipă mare, competitivă și tânără. Motiv 
pentru care mulțumim pentru răbdare și calm. De 
asemenea, mulțumim pentru șansa de a ne distra și 
cunoaște mai bine. - Oracle
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Eroii umanitari reprezintă o un program hi-tech, în cadrul 
căruia participanţii vor porni într-o călătorie initiațică în 
trecut, plină de neprevăzut, având ca obiectiv să 
îndeplinească fapte bune. De-a lungul acestei călătorii vor 
redescoperi eroii copilăriei. Tabletele folosite vor avea 
instalată o aplicaţie care le va permite să intre în 
competiţie. 

Odată logaţi, eroii basmelor româneşti vor primi peste 100 
de misiuni având un scop umanitar. Fiecare dintre acestea 
va avea un grad de complexitate diferit. Scopul echipei va 
fi acela de a îndeplini cât mai multe misiuni pentru a 
obţine cât mai multe puncte şi de a duce la bun sfârşit un 
număr cât mai mare de fapte bune. În funcţie de resursele 
existente, echipele vor putea alege misiunile pe care le vor 
realiza. Cum vor demonstra eroii noştri că au dus la bun 
sfârşit misiunea aleasă? Printr-o fotografie pe care o vor 
introduce în aplicaţie.

DESFĂȘURARE

EROII UMANITARI
Care sunt basmele preferate ale copilăriei tale? Super-eroii poveștilor româneşti 
salvează fete de împărat, cuceresc împărății virtuale și mânuiesc tablete măiastre.

Fiecare echipă va întruchipa unul dintre eroii basmelor 
româneşti: Făt-Frumos, Prâslea cel Voinic, Harap Alb, 
Greuceanu, chiar şi Zmeul Zmeilor. Super-eroii noștri de 
basm vor trece prin nenumărate probe pentru a câştiga 
titlul de “Cel mai popular supererou”. Destinul lor e scris nu 
în stele, ci într-o aplicaţie on-line.

20 - 200  PERSOANE    |  INDOOR /  OUTDOOR    |   RO - EN

”
A fost o experiență de grup care a plăcut tuturor, 
care cred că a adus un plus de energie pozitivă și a 
ridicat moralul echipei într-o perioadă dificilă.
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”
Sunteți o echipă minunată! 

Găsiți resurse interminabile, ceea ce este de 
admirat! Mulțumim că existați! - Expur

Alchimia, misticismul, codurile ascunse în artă, numerologia 
şi matematica sunt doar câteva din enigmele care le vor fi 
dezvăluite. Și totuşi, există o problemă: liderii, care deţineau 
fragmente ale formulei acestui virus şi care încercau să le 
protejeze, au fost ucişi de cei care vor distrugerea Terrei. 
Pentru a putea ajunge la aceste fragmente în timp util şi 
pentru a le recupera, participanţii pornesc într-o aventură 
contracronometru, presărată cu mistere si pericole.  Din 
fericire, la locul fiecărei crime există indicii care, odată 
descifrate, îi vor ajuta să pornească pe drumul cel bun. Vom 
porni împreună în căutarea „timpului” într-un oraş mare, 
aglomerat şi plin de mister în orașe din România sau din 
orice alt colț al lumii.

DESFăȘURARE

THE LOST SYMBOLS
Fiecare oraș are povești ascunse, pe care 
foarte puțini ajung să le cunoască. 
Fiecare poveste este plină de mistere, 
fiecare căutare este o aventură încărcată 
de neprevăzut.

Omenirea se afla într-un punct critic al existenţei sale. Un 
virus indestructibil, pe cale de a fi creat ameninţă să 
distrugă întreaga viaţă de pe pământ. Pentru a asigura 
supravieţuirea civilizaţiei, a fost creată o societate de elită, 
WHO (World Health Organisation), formată din cei mai buni 
experţi în diverse domenii. Ei se reunesc pentru a li se 
dezvălui secrete bine ascunse de-a lungul secolelor.

10 - 400  PERSOANE    |  OUTDOOR    |   RO - EN



HPDI     TEam building 14

Situaţiile cel mai des întâlnite de noi toţi presupun reacţii 
rapide, lucru în echipă, decizii corecte, sincronizare şi 
creativitate. La astfel de situaţii vor fi expuşi participanţii în 
cadrul programului “Sports Day”. Iată ce sporturi va 
practica echipa ta: volei, fotbal, basket, tenis, etc. Evident, 
mai sunt şi alte activităţi surpriză care îi vor scoate pe 
sportivi din zona de confort. Iar un exemplu în acest sens 
este academia vâj-haţ, o magie de joc. Competiţia, spiritul 
de sacrificiu şi cel de echipă vor fi ingredientele zilei în care 
compania ta participă la Sports Day.

DESFĂȘURARE

SPORTS DAY

În fiecare zi echipele lucrează împreună pentru a avea cele 
mai bune rezultate. De cele mai multe ori acestea se 
regăsesc în rapoarte, cifre şi situaţii financiare. Cum ar fi 
dacă pentru o zi toată energia şi munca în echipă s-ar 
desfăşura pe un teren de fotbal? Sau pe unul de volei? Cât 
de competitivă ar fi echipa din care faci parte?

Mens sana in corpore sano pentru o echipă 

puternică.
100 - 300  PERSOANE    |  OUTDOOR    |   RO - EN

”
Mi-ar plăcea să mai avem încă o ocazie de a 
petrece timp alături de o echipă atât de energică, 
bine organizată și serioasă ca HPDI. Vă mulțumim 
pentru tot!
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Știm că de fiecare dată când este vorba de Street Food 
toată lumea se gândeşte cu papila gustativă a imaginaţiei 
la mâncăruri diverse şi gustoase. Parcă simţim cu toţii 
mirosul hamburgerilor apetisanţi şi vedem la orizont 
imaginea colorată a unei îngheţate artizanale. De data 
aceasta vă invităm să fiţi nu doar simpli degustători, ci chiar 
organizatorii unui festival cât un team building. Fiecare 
echipă va avea parte de o provocare nemaivăzută, şi 
anume să îşi contruiască împreună cu echipa din care face 
parte propriul camion cu mâncare: de la construcţie şi 
amenajare până la servirea propriu-zisă (după o tematică 
anume). Iar în partea a doua echipele vor pune la bătaie 
talentele culinare, dând startul celei mai inedite competiţii, 
care va fi jurizată chiar de către ceilalţi participanţi.

DESFĂȘURARE

FOOD TRUCK
Arome exotice sau amintirea plăcută a 
bucatelor din vacanțe. O competiţie de bun 
gust şi oameni apropiaţi, strânşi cu toţii în 
jurul unui festival culinar al echipei.

Cu toţii suntem dornici să luam parte la festivaluri care să 
ne transpună într-o lume a vacanţei şi a distracţiei. Dar ce 
se întâmplă în spatele tuturor standurilor pe care le vedem 
într-un festival al aromelor? Cum funcţionează echipele 
contracronometru atunci când trebuie să livreze produse 
gustoase? Si mai ales, cum vor alege să se promoveze? Ce 
îi va diferenţia de ceilalţi?

100 - 200  PERSOANE    |  OUTDOOR    |   RO - EN

”
Mi-ar plăcea să mai avem încă o ocazie de a 
petrece timp alături de o echipă atât de energică, 
bine organizată și serioasă ca HPDI. Vă mulțumim 
pentru tot!
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Există un mastermind/ criminal care pune la cale o serie de 
infracţiuni (crime, răpiri, jafuri, deturnare de fonduri, etc). 
fiecare echipă primeşte un caz pe care să îl desluşească. 
Cazurile la care participanţii vor lua parte, au time-line-ul 
desfăşurării evenimentelor, primesc indicii care să îi ajute să 
rezolve cazul. Iniţial aceştia vor lucra împărţiţi în echipe iar 
mai apoi împreună pentru desluşirea indiciilor şi găsirea 
minţii briliante care a comis crima.

DESFĂȘURARE

CRIMINAL MASTERMINDS
Un plus de suspans și tensiune, aduce echipa 
mai aproape către descoperirea secretului 
ascuns în spatele enigmei.
De data aceasta nu va fi numai un nou caz 
rezolvat cu succes, ci și o nouă echipă dusă 
către un nou nivel al dezvoltării.

Aducem mai aprope de noi situaţii de viaţă puse într-un 
colţ de societate. În acest program vom studia şi cerceta 
îndeaproape o situaţie reală, punându-ne în pielea 
criminaliștilor pe care îi admirăm în seriale.

60 - 100  PERSOANE    |  OUTDOOR    |   RO - EN

”
Aveți încredere în voi. Sunteți buni în ceea ce faceți, 
reușiți să ne "citiți" pe fiecare în parte și asta datorită 
timpului și implicării investite.
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EIFFEL TOWER
324 de metri înălţime, 10.000 de tone, 
celebrul monument din capitala Franţei 
a fost cea mai înaltă clădire din lume la 
momentul construcţiei. 
Însă puţină lume ştie că acest monument a 
fost construit cu oţel românesc. 

Şi să nu uităm că în final toate planurile trebuie să se 
potrivească astfel încât construcţia turnului să constituie 
un succes. Participanţii vor avea ocazia să-şi folosească 
abilităţile de leadership, delegare şi motivare, dar şi pe cele 
de comunicare şi de adaptare la situaţii neobişnuite.

Participanţii vor fi împărţiţi în 3 echipe iar fiecare echipă va 
fi responsabilă cu construcţia unei anumite porţiuni din turn. 
Participanţii vor fi nevoiţi să reconstituie turnul Eiffel doar 
cu materialele furnizate de noi. Aceasta nu este singura 
provocare. Fiecare echipă va avea parte de mai multe limitări 
în timpul procesului de construcţie: vor fi nevoiţi să lucreze 
cu o singură mână, vor avea mai puţine materiale, vor trebui 
să afle secrete despre colegi pentru a câştiga mai mult timp, 
nu vor avea voie să vorbească şi multe altele. 

DESFăȘURARE

Şi mai puţină lume poate intui efortul necesar construirii unui 
asemenea simbol. De la proiect, planificarea materialelor, 
gestionarea forţei de lucru şi până la trecerea obstacolelor, 
toate reprezintă provocări care trebuie depăşite. Este rândul 
echipei tale să reconstituie turnul Eiffel!

10 - 50  PERSOANE    |  INDOOR    |   RO - EN

”
Facilitatorii au reușit să ne determine să facem pasul 
de la "team building is fun" la "team building is more 
than fun, is also building human relationships". 



HPDI     TEam building 18

Robochallenge este un program în care tehnologia se 
îmbină cu istețimea și perspicacitatea. Fie că echipa ta 
lucrează în fiecare zi printre roboți, fie că îți dorești un team 
building care să te inspire să gândești out of the box, acest 
concept este pentru voi.

Fiecare echipă implicată va primi câte un kit care, după 
asamblare, se transformă într-un robot. De aici, apelăm la 
creativitatea voastră. După personalizarea și prezentarea 
mașinăriei hi-tech, dăm startul jocurilor. Roboții vor trece prin 
probe individuale și de echipă. Rezultatul probelor? Lăsăm 
echipa ta să aleagă cum vede viitorul. Să fie același cu 
viitorul companiei? Îi lăsăm pe ei să decidă în cel mai futurist 
concept de team building.

DESFăȘURARE

robochallenge
TRANSFORMERS AJUNG PE PĂMÂNT DIRECT LA TEAM 
BUILDING-UL ECHIPEI TALE. TEHNOLOGIA TE VA 
SURPRINDE.

Dacă până acum traficul aglomerat te plictisea, după acest team 
building vei vedea în ambuteiaj un șir nesfârșit de roboți care 
stau ascunși sub capotele mașinilor. 
Imaginează-ți o lume în care munca echipei tale va fi preluată de 
roboți. Tone întregi de metal care își vor face simțită prezența în 
compania ta. Până la inteligența artificială, noi vom crea cadrul 
pentru ca echipa ta să exploreze o lume a roboților. Vor salva 
lumea acești roboți sau vor distruge și ultimele resurse vitale ale 
planetei? Vom fi conduși de roboți sau vom învăța să conviețuim 
și să îi aducem alături de noi pentru a construi o lume mai bună?
Totul ține de modul în care echipa ta va acționa manetele și 
butonul roșu. Un concept pentru pasionații de robotică, dar și 
pentru cei care vor să trăiască viitorul acum.

80 - 250  PERSOANE    |  INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN

”
Câteodată cuvintele sunt de prisos sau poate nu 
reușesc să transmită exact ceea ce ne dorim. 

Energia voastră ne-a cuprins și ne-a apropiat 
conducând la dezvoltarea echipei noastre.
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PLAY THE BALL

Plecând de la construcţia identităţii fiecărei echipe, în jurul 
unui balon uriaş, până la construcţia unor dispozitive 
inteligente, scopul este să “play the ball”. Toţi participanţii 
vor primi instrumente neconvenţionale care să îi ajute să 
gândească out of the box în construirea celui mai longeviv 
dispozitiv. Echipele îşi vor construi mecanisme complexe 
prin care să ţină o bilă în mişcare cât se poate de mult. Mai 
presus de o competiţie, întrebarea finală este: dacă ne unim 
toate mecanismele, putem să depăşim timpul tuturor 
echipe, adunate, în competiţie.

DESFăȘURARE

Cu toții suntem fascinați de marile 
descoperiri ale lumii: focul, fierul, roata. 
Invităm echipele să reinventeze roata și să 
o integreze în identitatea lor.

Pornind de la forma perfectă, putem oare să construim 
echipa perfectă? Sfera simbolizează perfecţiunea însă oare, 
o putem noi reprezenta ca perfecţiune a noastră
personală? Si mai ales, ce traseu va urma această formă 
care sfidează perfecţiunea?

100 - 200  PERSOANE    |  INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN

”
Sunteți geniali! Din partea mea aveți 3/2 bile albe. 
Mă bucur că v-am cunoscut și că am luat parte la 
evenimentul organizat de către voi.
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Black friday? Reducerile din ianuarie? Negocierea de la 
piață? Toate vor păli în fața Garage sale pe care îl vom 
organiza pentru echipa ta. 
Vom crea cea mai mare licitație pentru cele mai valoroase 
obiecte: cele pe care echipa ta le va promova. La începutul 
zilei, participanții vor primi o serie de obiecte pe care le vor 
șlefui, ambala, decora, despre care vor povesti și vor țese 
intrigi în jurul marilor personalități care le-au folosit. Cât de 
valoroase vor fi poveștile lor? Vom afla la sfârșitul zilei, când 
vom număra câți bani au strâns comparativ cu valoarea 
reală a produselor. 
Și pentru că ne putem bucura cu adevărat de un lucru doar 
dacă îl împărțim, echipa ta va decide unde vor ajunge banii 
pe care îi vor aduna. Fie pentru o cauză nobilă, fie pentru 
pentru o investiție în propria dezvoltare.

DESFăȘURARE

garage sale
money was never a motivation, except as a 
way to keep score. the real excitement is 
playing the game.

O vorbă din bătrâni spune că doar dacă vei scăpa de 
lucrurile vechi, vei putea face loc altora noi care să îți bucure 
sufletul. Plecând de la această premiză, vom transforma 
lucrurile care i-au ținut în loc pe vechii posesori în averi care 
îi vor înălța pe oamenii care au mai puțin decât bucuria de a 
vedea soarele răsărind în fiecare zi. La asta vom adăuga 
creativitatea unei echipe, tensiunea unei licitații și bucuria de 
a da ceva înapoi lumii din care venim.

30 - 80  PERSOANE    |    INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN

”
A fost un TB foarte antrenant, activ si plin de voie 
buna si distractie. Sunteți foarte tari, veseli și plini 
de viață.  BAT
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Împărţiţi în echipe, participanţii vor primi câte o resursă 
unică, pe care o vor putea da altor echipe numai dacă vor 
trece prin diverse misiuni. Aceste resurse le vor fi necesare 
pentru a putea asigura viaţa pe planete. Aşadar, vom testa 
abilităţile de negociere. La fiecare 15 minute un membru al 
echipei este trimis în misiune pe celelalte planete. 
Participanţii îsi vor exersa calităţile de leadership, de 
negociere, de delegare şi de a lucra sub presiunea timpului. 
La final, planetele vor fi montate, luminile vor fi stinse şi va 
urma validarea noului sistem solar creat.

DESFăȘURARE

PLANETARIUM
Va veni vremea când pe plicurile de 
corespondenţă vom scrie planeta, sistemul 
solar şi galaxia. Omenirea nu va rămâne 
pe Pământ pentru totdeauna şi în cele din 
urmă va cuceri spaţiul din sistemul solar şi 
dincolo de acesta.

Echipa ta va primi cea mai dificilă misiune: să creeze un nou 
sistem solar sustenabil. Au la dispoziție bile imense de 
polistiren, materiale pentru fiecare planetă, indicaţii 
detaliate cu privire la condiţiile de viaţă pe care fiecare 
planetă ar trebui să le îndeplinească. Acomodarea 
pământenilor va fi o adevărată provocare.

50 - 200  PERSOANE    |    INDOOR    |   RO - EN

”
Felicitări! Ne-ați energizat și stimulat să fim mai 
creativi, să nu ne dăm bătuți și să găsim momente 
de "wow"!
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The Countdown doboară barierele dintre participanţi, le 
creste moralul, sporeste motivaţia si creste coeziunea 
echipei. Participanţii află că fac parte din elita trupelor de 
investigaţie, primesc primele indicaţii si încep 
antrenamentele pentru a supravieţui în condiţii de maximă 
tensiune. După doar câteva minute, se dă alarma si 
adevărata lor misiune este o încercare contracronometru. 
Au de depăsit probe practice, căutat indicii, de descifrat 
enigme. Prin fiecare reusită vor fi tot mai aproape de aflarea 
codului care dezamorsează dispozitivul exploziv. La final, 
odată cu descoperirea bombei, participanţii vor avea ocazia 
de a descoperi rolul echipei în depăsirea unui moment critic.
The Countdown, o combinaţie de adrenalină, perspicacitate, 
efort comun şi decizii rapide. 

DESFăȘURARE

THE COUNTDOWN
Vrei ca echipa ta să-şi depăşească limitele și să 
fie pusă în situaţii în care n-a fost niciodată? 
Atunci acest program este ceea ce căutai.

TIC-TAC, TIC-TAC! Clădirea în care vă aflaţi a fost atacată de 
către teroristi si se află sub ameninţare cu bombă. Întreaga 
soartă a comunităţii este în mâinile voastre. Sunteţi 
convocaţi pentru găsirea si dezamorsarea bombei. Multă 
tensiune, multe sarcini de îndeplinit, iar timpul nu este deloc 
aliatul vostru.

10 - 100  PERSOANE    |    OUTDOOR    |   RO - EN

”
Super tare, distracție pe măsură! Presiune constantă
a arătat că putem descoperi descoperi mereu lucruri
noi și puncte forte ale colegilor.
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Participanţii vor fi împărţiţi în echipe astfel încât fiecare va 
reprezenta un candidat în cursa electorală. Fiecare echipă 
va reprezenta staff-ul de campanie pentru candidatul lor. 
Participanţii vor concepe un mesaj şi un program politic. 
Candidaţii vor avea parte şi de campanii de promovare. La 
sfârşitul programului ei vor urca pe scenă şi, în faţa celorlalţi 
alegători, îşi vor susţine platforma politică. 

Election Day este un program menit să stimuleze capacităţile 
oricărei echipe de a exersa abilităţile de leadership, de a 
înţelege ce este important în accepţiunea celorlaţi șşi de a 
conştientiza responsabilităţile fiecărui membru al echipei. De 
la găsirea valorilor, la stabilirea candidatului şi la promovarea 
lui, se pune în funcţiune  o maşinărie foarte complexă. 

DESFăȘURARE

ELECTION DAY
„Nu sunt turmentat, dar eu... Eu pentru cine 
votez? (O scrisoare pierdută – I.L.Caragiale)

Staff pentru campania electorală, campanie de promovare 
pentru candidatul la preşedinţie, dezbateri încinse, 
conceperea mesajului politic. Pe  scurt, compania ta va 
organiza cele mai importante alegeri iar câştigătorul va fi 
cel mai persuasiv candidat.

50 - 200  PERSOANE    |    INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN

”
Apreciem implicarea, energia, imaginația și sper să 
colaborăm și cu alte ocazii. - B. Braun
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Depăşirea unui record mondial este o dorinţă a fiecăruia 
dintre noi, fără doar şi poate. Îţi oferă un sentiment de 
apartenenţă şi mândrie, care asociat cu ideea de lucru în 
echipă, îţi va rămâne în minte şi în suflet toată viaţa. World 
Guiness Record este un program cu un înalt grad de 
motivare, prin care, cu ajutorul echipei HPDI vei doborî un 
record mondial în echipă. Recordul va fi validat de către 
oficialii World Guiness Records, iar fiecare participant va fi 
celebrat pentru aceasta reuşită.

DESFăȘURARE

WORLD GUINESS 
RECORD
Un pas mic pentru recordurile mondiale, 
un pas mare pentru echipa ta care doboară 
record după record în fiecare zi la birou.

În fiecare zi echipa ta doboară recorduri la birou. Recorduri 
personale. Se autodepăşeşte şi devine mai bună. Dar te-ai 
gândit vreodată cum ar fi să dovedeşti că meriţi să intri în 
istorie? Si nu oricum, ci împreună cu echipa ta cu care 
lucrezi în fiecare zi?

”
Sunt la al doilea team building alături de echipa 
HPDI și pot să spun că e o adevărată plăcere să 
participi la un eveniment ținut de oameni care pun 
suflet în ceea ce fac și care se străduiesc să ajungă 
la emoțiile oamenilor.
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Fiecare echipă va primi o temă. Îmbrăcaţi şi accesorizati 
conform personajelor pe care le reprezintă, participanţii vor 
construi bolizii conform inspiraţiei dar şi planurilor strategice. 
După ce au reuşit să depăşească toate provocările tehnice 
şi dovedesc că maşina lor este funcţională, concurenţii vor 
intra în marea competiţie. 

Celebrele maşini văzute în filme sau în cărţile de benzi 
desenate vor participa la o cursă spectaculoasă plină 
de neprevăzut. Dar asta nu este tot. Un eveniment de o 
asemenea amploare are musai nevoie de o gală pe măsură. 
De aceea, fiecare echipă va participa la un târg de maşini 
în care vedetele vor fi atât automobilele cât şi echipele. 
Costumele lor se vor potrivi mănuşă în spectacolul pe care 
participanţii îl vor concepe şi îl vor realiza. 

DESFĂȘURARE

THE RACE
Roata a fost cea mai mare invenţie a omului. 
I-a uşurat munca, l-a ajutat să parcurgă 
distanţe mari şi să organizeze, mii de ani mai 
târziu, cursele de Formula 1.

Cea mai surprinzătoare şi originală cursă de maşini. Papa-
Mobilul se va afla în pole position alături de maşini de poliţie, 
Bat-Mobil sau celebrul automobil al lui Bonnie şi Clyde. 
Competitorii îşi vor crea propriile maşini de curse şi vor lua 
parte la cea mai veselă competiţie de acest gen. 

20 - 150  PERSOANE    |   OUTDOOR    |   RO - EN

”
Echipă dedicată dezvoltării legăturilor din companii, 
cu un extraordinar potențial în ceea ce privește 
crearea activităților din cadrul evenimentului.. - SMD 
Plus
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Pentru că nu toţi urmaşii nostrii au norocul să fie crescuţi în 
cele mai bune condiţii şi valori, noi vom începe prin a le 
arăta copiilor din centrele de plasament că pot deveni 
oameni mai buni şi mai valoroşi. Însă asta nu e tot! Echipa 
va avea marea responsabilitate de a aduce mai aprope de 
ei culturi şi identităţi din toate zonele lumii şi de a crea cel 
mai frumos festival care a avut loc vreodată. Pentru a 
realiza aceast măreţ obiectiv, veți fi împărţiţi pe continente: 
fiecare continent va fi responsabil de a vă provoca, distra şi 
a vă aduce mai aproape unii de ceilalţi, posibilitatea de a 
educa viitoarea generaţie, cât şi de a-şi aduce tradiţiile 
proprii în faţa copiilor. Vom face împreună un festival plin 
de amuzament, culoare şi educaţie şi vom începe de aici să 
facem rai în fiecare locaş unde este nevoie. Pentru o zi sau 
mai multe vom fi pilonii educaţiei din comunitatea în care 
ne aflăm şi vom face tot ceea ce este necesar pentru asta, 
împreună.

DESFĂȘURARE

AROUND THE 
WORLD
Culture is the arts elevated to a set of 
beliefs.

Trăim într-o eră a vitezei, a tehnologiei şi a slabei 
interacţiuni umane. Suntem din ce in ce mai mult 
preocupaţi de grijile cotidiene şi uităm să mai aducem 
bucurie prin gesturile mici. Astfel că am deteriorat valorile 
societăţii. Marii lideri ai lumii, s-au întâlnit şi au selectat 
persoanele potrivite care să fie pilonii schimbării globale.

50 - 100  PERSOANE    |  INDOOR /  OUTDOOR    |   RO - EN
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Se lucrează pe rânduri, conform unor paşi bine explicaţi 
de către specialişti în domeniu. Şi pe măsură ce orele trec, 
oamenii descoperă cum pot lucra cu bucurie în timp ce nu 
uită de obiectiv. Iar acest lucru se întâmplă pentru că totul 
căpăta un sens. Ei înţeleg că, atunci când vezi sensul lucrului 
pe care îl faci, stresul lasă loc veseliei şi împlinirii. Mulţumirea 
va fi întregită de o masă câmpenească şi de înţelegerea 
impactului pe care propriile acţiuni îl au pe termen lung.

Dimineaţa, un teren care pare al nimănui. Zeci sau poate 
sute de oameni se răsfiră în aerul primelor ore ale zilei. 
Grupaţi către 3-4, înarmaţi cu lopeţi, găleţi cu apă şi vlăstare, 
participanţii încep transformarea acelui loc. Totul este mai 
mult decât o activitate ecologică.

DESFăȘURARE

GREEN TEAMS
Puterea de a naşte o mie de stejari stă 
într-o ghindă.

Se spune că felul în care tratăm copacii arată felul în care 
tratăm lumea şi pe noi înşine. Când oamenii înţeleg puterea 
de crea, de a empatiza, de a investi cu adevărat în lucruri 
importante, ei înţeleg de fapt ce au de făcut pentru a avea 
satisfacţie şi pentru a lăsa ceva în urma lor.

50 - 250  PERSOANE    |   OUTDOOR    |   RO - EN

”
A fost o experiență care m-a ajutat să cunosc 
oameni noi și să colaborez cu ei într-un mediu mai 
puțin formal. 

- Bancpost
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Participanţii primesc un proiect pe care fiecare echipă 
trebuie să îl ducă la bun sfârşit în decurs de câteva ore. 
Enigme care trebuie descifrate, probe de îndemânare, 
coordonare, rezistenţă şi lucru în echipă. Fiecare reuşită 
aduce recompense care, puse cap la cap, formează  
provocarea finală, o bicicletă pe care ei o vor asambla. 

Urmează apoi o probă şi mai grea: nu e uşor să treci peste 
propriile bariere, să te mobilizezi în situaţii inconfortabile şi 
să convingi oameni necunoscuţi să te ajute în demersul tău. 
În final, toate rezultatele duc către aceiaşi beneficiari. Visul 
se transformă în realitate iar echipele văd efectul efortului 
lor. Fiecare echipă a luptat pentru un vis dar rezultatul este 
unul neaşteptat şi cu un impact enorm.

DESFăȘURARE

DREAMS ON WHEELS
În loc de jucării de vis, daţi-le oamenilor 
visuri cu care să se joace.

Cele mai frumoase poveşti sunt acelea în care, la final, eroul 
evoluează şi înţelege care este scopul acţiunilor sale. Este o 
revelaţie atât pentru personaje cât şi pentru spectatori. Un 
drum presărat cu încercări pentru minte şi muşchi, un puzzle 
care se completează cu fiecare activitate, până în ultimul act.

20 - 200  PERSOANE    |  INDOOR /  OUTDOOR    |   RO - EN

”
Sunteți niște oameni extraordinari. Aș vrea dacă 
se vor mai organiza astfel de evenimente, să ne 
reintâlnim. Numai bine și mult succes în ceea ce 
faceți pentru că o faceți foarte bine. Expur
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Participanţii devin actori într-un spectacol de teatru cu final 
necunoscut. Indiferent de scenariul abordat, echipele se vor 
organiza exact ca în situaţiile reale: actori, regizori, 
scenografi, producători etc. Întreg spectacolul este în 
mâinile lor. Ei decid cum va fi scris scenariul, ce personaje 
vor interpreta şi ce replici vor spune. Apoi se vor machia, îşi 
vor crea costume şi se vor pregăti să urce pe scenă. Odată 
terminate repetiţiile, intră sub lumina reflectoarelor şi îşi 
arată magia. Îndrumaţi de actori, artişti şi specialişti în 
public speaking, ei îşi vor descoperi cele mai nebănuite 
laturi artistice şi curajul de a ieşi în faţă în timp ce vor 
interpreta scenarii din diverse epoci ale civilizației.

DESFăȘURARE

LA BELLE EPOQUE
Lumea întreagă e o scenă. Noi facem parte 
dintr-un spectacol. Uneori repetăm mai 
puţin, alteori mai mult.

Televiziunea, scena, spectacolul, cinematografia, 
publicitatea sunt domenii care ne atrag datorită strălucirii 
lor. Participanţii sunt provocaţi să depăşească nenumărate 
bariere personale, să îşi manifeste creativitatea şi să capete 
mai multă încredere în propriile abilităţi de comunicare.

10 - 100  PERSOANE    |   INDOOR    |   RO - EN

”
Superbă idee și punere în scenă. Am apreciat 
discreția echipei HPDI organizând din spatele 
cortinei și lăsându-ne pe noi, vedetele, să evoluăm 
pe scenă. Felicitări!
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Împărţiţi în echipe, participanţii primesc un stil de dans pe 
care îl vor aprofunda. Poate fi vorba de dans tradiţional 
românesc, hip-hop, vals, salsa, tango sau orice alt stil 
cunoscut. Dansatori profesionişti îi vor învăţa tainele 
acestei arte şi  trucuri cunoscute doar de artişti. După 
câteva ore de repetiţii, echipele vor participa la concursul 
de dans. Juriu, note, clasament, trofee şi medalii, nimic nu 
lipseşte din această competiţie veritabilă.  Un program care 
le arată tuturor că munca în echipă poate fi distractivă, 
satisfăcătoare şi că sincronizarea înseamnă mai mult decât 
un proces de coordonare. Şi dacă vorbim despre 
sincronizare, o alta variantă ar fi să încercăm să realizăm un 
flash-mob. Este revelator pentru orice echipă atunci când 
vede rezultatul mişcărilor efectuate în acelaşi timp şi în 
acelaşi fel. Oamenii devin motivaţi când urmează o 
coregrafie comună şi când funcţionează ca un singur 
organism armonios. Este cea mai bună lecţie prin care 
învăţăm funcţionarea naturală a unei echipe.

DESFăȘURARE

DANCE FLOOR

Dansul este una dintre cele mai frumoase arte. Dincolo de 
a fi o metodă de relaxare, mişcarea pe muzică presupune 
talent dar mai ales muncă, sincronizare, efort şi coordonare 
cu partenerul sau colegii de scenă. Atunci când aceste 
condiţii sunt întrunite, magia nu se lasă aşteptată. 

Dansul nu are nevoie de cuvinte, de idei, de 
consens. Toate acestea trăiesc în dans. 
50 - 300  PERSOANE    |   INDOOR / OUTDOOR |   RO - EN

”
Weekend-ul acesta am avut parte de un team 
building foarte reușit, o experiență interesantă care 
ne-a făcut să ne simțim ca într-o familie. 

Acest lucru a fost posibil datorita vouă, de aceea, 
vrem să vă mulțumim pentru acest weekend 
minunat, pentru această experiență frumoasă care 
ne-a ajutat să ne cunoaștem mult mai bine și să ne 
dăm seama de importanța lucrului în echipă. EMAG
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Se ia o melodie cunoscută, o cameră video, recuzită pentru 
toate ideile posibile şi o echipă gata să depăşească graniţele 
creativităţii. Împărţiţi în echipe, participanţii îşi alocă bucăţile 
muzicale în care vor apărea în videoclip. Vor hotărî scenariul 
pentru fiecare vers sau strofă, îşi vor aloca rolurile şi vor 
repeta scena până când coordonarea va fi perfectă. Iar 
provocarea abia aici începe. 

Scena fiecărei echipe trebuie coordonată cu celelalte. Când 
camera ajunge în dreptul tău nu mai e loc de ezitări ci doar 
de magia pe care fiecare o pune în acest proiect. “Se aud 
primele acorduri şi echipa cu numărul unu coboară o colină, 
alunecând cu snowboard-uri pe iarbă. Ştafeta este preluată 
de cei pe biciclete şi pe role, în timp ce piesa ajunge la strofa 
a doua. Începutul refrenului îi găseşte pe cei…” tu cum ai 
continua scenariul?

DESFăȘURARE

LIPDUB
Viaţa e un film turnat dintr-un singur cadru.

Nu ai cum să opreşti camera, nu poţi repeta ceea ce ai greşit. 
Aceasta este miza unui videoclip realizat prin tehnica one-
shot. Întreaga echipă face parte din distribuţia sa dar rolurile 
sunt diferite iar coordonarea trebuie să fie pur şi simplu…
perfectă.

20 - 300  PERSOANE    |   INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN

”
O echipă extraordinară. Scopuri îndeplinite, oameni 
fericiți. Mulțumim pentru profesionalism!
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Batman, Superman, Wonderwoman și Iron Man reunesc la 
aceeași masă toți membrii echipei tale. Care este scopul lor? 
Să stabilească în cele mai mici detalii cum vor fi create 
clonele care îi vor înlocui în luptele de pe Pământ. Ce se va 
întâmpla mai departe ține în totalitate de echipa ta. Miza 
pentru fiecare luptă este o lume pașnică, neatinsă de puterile 
răului.
Cum vor reacționa super-eroii noștri când vor fi surprinși de 
apariția inamicului? Cât de departe vor merge cu apărarea 
planetei, antrenamentele și învingerea inamicului? Vor reuși 
să exploreze la maximum fiecare super-putere a clonelor pe 
care le vor crea? 
Mai presus de creativitate, tensiune și lecții învățate din 
munca în echipă, la final fiecare dintre participanți va fi 
propriul super-erou marcat de energie, emoție, ochi ageri și 
asertivitate. În viața de zi cu zi, super-puterile îi vor ajuta să 
folosească fiecare resursă în folosul echipei din care fac 
parte.

DESFăȘURARE

superheroes challenge
heroes are made by the path they 
choose, not the powers they are 
graced with.

Atunci când universurile Marvel și DC sunt depășite de 
multitudinea inamicilor, apelează la cea mai puternică 
unealtă pe care o au la îndemână: echipa. Iar când întregul 
tăvălug ajunge pe Pământ, printre muritorii de rând, Batman 
și Iron Man vor avea nevoie de ucenici din cele mai puternice 
echipe. Sunteți pregătiți să luptați alături de titanii benzilor 
desenate?

80 - 250  PERSOANE    |    INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN

”
Profesionalism 100%. M-am simțit extraordinar 
de bine alături de voi. Pentru 3 zile am fost un om 
fericit și vă mulțumesc pentru asta! Expur
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Fiecare dintre noi își dorește să lase ceva în urma lui, a 
învățat o tradiție de la bunici pe care ar vrea să o dea mai 
departe. Aceste acțiuni ajung să ne dea sens, să ne arate că 
nu suntem simpli muritori, ci un element de legătură în 
parcursul nemuririi traditiilor și obiceiurilor. 
Asta este propunerea noastră și pentru echipa ta: să fie parte 
dintr-un întreg. Transpunând asta în activitatea zilnică, 
participanții vor înțelege cât de importantă este munca lor 
pentru întregul concept al companiei.

Work your traditions este o activitate creativă și dinamică 
deopotrivă. Echipa ta va trece printr-o serie de probe de 
îndemânare pentru a câștiga resursele. Acestea vor fi folosite 
pentru a unelti la piesele tradiționale românești din lut și fier.
Și pentru ca provocarea noastră să fie completă, ce zici dacă 
am pregăti tot conceptul într-un tir?

DESFĂȘURARE

work your traditions

Să menții o tradiție vie nu înseamnă numai să vorbești 
despre ea, ci să o și duci mai departe practicând-o. Și dacă la 
momentul formării tradițiilor, trebuia să te lupți pentru a le 
obține, tu ce ai face azi pentru a primi lutul necesar pentru 
ulcica necesară bucătăriei?

it takes an endless amount of history to 

make even a little tradition.
30 - 80  PERSOANE    |   INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN

”
 Mi-a plăcut energia echipei organizatoare.  
Răbdarea de care au dat dovadă au făcut ca ziua 
petrecută împreună să fie extraordinară.



HPDI     TEam building 34

Participanţii vor primi instrumente muzicale de percuţie 
precum bongosuri, djembesuri, boomwhackere, tambourine. 
Iniţierea se va face la început cu ritmuri simple, uşor de 
reţinut şi de cântat. Fiecare grupă de instrumente va avea 
propria partitură, exersată cu sârg sub îndrumarea unui 
artist. Coordonarea, magia sunetelor şi sincronizarea sunt 
doar primele note ale partiturii. La acestea se vor adăuga 
instrumentele celorlalte echipe  şi vor alcătui o simfonie a 
ritmului.  

Finalul este unul grandios, ritmic, tulburător şi energizant. 
Participanţii înţeleg forţa pe care o are fiecare dintre ei, 
atunci când rezonează la unison, atunci când reuşesc să 
creeze acelaşi ritm. Şi că veni vorba de ritmuri, ele pot fi 
nenumărate, cunoscute sau originale. 

DESFĂȘURARE

DRUM VADER
Forţa fie cu tine! Forţa muzicii!

Războiul stelelor nu a fost niciodată atât de muzical! Lupta 
se va duce doar cu ajutorul instrumentelor care vor răsuna 
la unison pentru invocarea forţei. Cavalerii Jedi vor face 
întregul univers să răsune.  

30 - 200  PERSOANE    |   INDOOR    |   RO - EN

”
Vă mulțumesc pentru această experiență 
extraordinar de plăcută. Ne-ați demonstrat ce 
înseamnă să fii o echipă.
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Participanţii vor primi provocarea de a realiza un spectacol 
cu păpuşi gigantice, adică de aproximativ doi metri. Ei vor 
fi scenariştii, creatorii personajelor dar şi păpuşarii lor. La 
început, vor primi material şi li se va explica felul în care 
pot construi, precum şi dimensiunile impresionante ale 
păpuşilor. Vor trece apoi la construcţia lor şi vor învăţa să le 
mânuiască, o treabă deloc uşoară. 

E nevoie de câţiva păpuşari pentru a struni o astfel de 
jucărie. După primul antrenament, atunci când fiecare 
picior şi fiecare mână se mişcă natural, echipele vor trece la 
dezvoltarea scenariului. Repetiţiile sunt ultimul pas înainte 
ca spectacolul să prindă formă. Unde ţinem spectacolul? Păi 
să vedem… în hotel, într-un spaţiu public sau poate chiar într-
un centru de copii. Hotărâm împreună.

DESFĂȘURARE

THE PUPPET SHOW
N-am putut niciodată să urc de unul singur 
pe o scenă. Dar păpuşile pot zice lucruri pe 
care oamenii nu le pot spune.

Să ne imaginăm că tu eşti Gepetto iar Pinocchio se află în 
mâinile tale. Tu trebuie să îl construieşti, să îl şlefuieşti şi apoi 
să îi dai viaţă. Cum ar arăta această păpuşă ieşită din mâinile 
tale? Ce ar spune?

20 - 100  PERSOANE    |   INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN

”
Ați fost perfecți pentru acest team building. Sperăm 
să ne revedem pe viitor. Sunteți cei mai tari! - Hella
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Un muzeu, o cafenea sau chiar o firmă de produse 
handmade. Indiferent de alegere, participanţii vor trebui să 
se împartă pe departamente, să asigure resursele pentru 
funcţionare, să creeze campanii de marketing, să atragă 
clienţi, să se asigure că aceştia sunt mulţumiţi. Evident, 
totul se va măsura în profitul realizat la finalul programului. 
Nu e o joacă ci este cât se poate de real. Fiecare afacere 
are provocările sale şi lecţiile care trebuie învăţate. Peste 
toate acestea se adaugă timpul limitat, efortul necesar, 
înșalegerea felului în care acţiunile fiecărui om influenţează 
cu adevărat succesul fiecărei echipe. 

LIVE BUSINESS 
SIMULATION

Afacerile prospere sunt acelea în care oamenii cresc odată 
cu organizaţia. Oamenii învaţă despre fiecare parte a ei şi 
înţeleg provocările fiecărui departament. Simulările de 
business sunt ocazia perfectă pentru a-i ajuta să facă toate 
acestea. Totul este real. De la locul desfăşurării, la resurse şi 
până la rezultatele obţinute.

DESFĂȘURAREUn business care produce doar bani este 
un business sĂrac.
20 - 60  PERSOANE    |   INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN

”
Mi-a plăcut ineditul în tot acest eveniment. Consider 
că a fost o ocazie unică de a conduce un castel. GTS
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Împreună vom avea parte de o după-amiază sau o seară 
deosebită în care echipa ta va fi expusă la o experienţă 
inedită, depăşind vechi obiceiuri şi perspective. Într-o zonă 
specifică vom organiza pentru echipa ta activităţi precum:
- o zi de golf în liniştea naturii în care vei dezvolta gândirea 
strategică şi precizia;
- o dupa-amiază liniştită pe un velier de-a lungul căreia vei 
practica delegarea responsabilităţilor şi vei acumula 
informaţii practice despre acest sport;
- o seară plină de savoare în care putem degusta vinuri de 
calitate şi înţelege arta din spatele fiecărui pahar;
- un apus de soare fermecător într-un balon cu aer cald 
însoţit de tehnici şi activităţi de coordonare;
- o experienţă de gătit alături de un chef renumit.

DESFĂȘURARE

EXECUTIVE UP

O minte expusă la experienţe noi, nu va mai putea 
niciodata reveni la vechile tipare. Tu de unde te inspiri 
pentru următoarea strategie de management? Sau când ai 
făcut ultima dată ceva pentru prima oară? Expune-ţi echipa 
la experienţe inedite pentru a stimula gândirea out of the 
box.

AcumuleazĂ experienȚe, nu lucruri.

20 - 100  PERSOANE    |   INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN
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jungle games

Viața la oraș este cel mai liniștit mediu în care ne putem 
desfășura activitatea. În fiecare zi ne lăsăm purtați pe valul 
traficului, al claxoanelor, al cozilor, fiind stresați prea mult de 
preocupările cotidiene. Ajungem să credem că statul în 
coloană este instinctul suprem la care trebuie să reacționăm. 
Noi credem că echipa ta va afla cu adevărat ce este atunci 
când este expusă la instinctele primare. Acela este momentul 
în care vom ști cu siguranță care îi sunt sensibilitățile.

DESFĂȘURAREsurvival is the primary instinct... it's out 

of my control. it's stronger than anything. 

it's an outside force, a voice that says "do 

it for your life or it will devour you". 
30 - 100  PERSOANE    |   INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN

”
Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia de a mai 
fi copil pentru câteva clipe și pentru că ați depus atât 
de multe eforturi să ne sprijiniți în construirea 
echipei.

Echipa ta se va cunoaște mai presus de proiecte, de măști, de 
convenții sociale, testându-și limitele și rezistența.

Toți membrii echipei vor fi implicați într-o competiție al cărei 
rezultat va fi șansa de a părăsi lumea junglei și întoarcerea la 
viața reală, cea în care sunt obișnuiți să trăiască. Îi vom 
supune la teste de precizie, dexteritate, forță și viteză. 

Mai mult decât atât, fiecare echipă va primi o serie de limitări 
pe care le va menține de-a lungul întregii zile, dar și super-
puteri pe care le vor putea folosi în interesul lor sau al echipei 
mari.
Atunci când ai de ales între binele propriu și cel al echipei, ce 
vei lăsa să aleagă: frica sau conștiința? Vino în Jungle Games.
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Podul nostru spre viitor va fi format din mai multe bucăţi 
care vor avea amprenta fiecărei echipe şi individ. Veţi fi 
ingineri structurişti (cei care calculează rezistenţa 
materialelor şi proiectează în spaţiu podul), constructori şi 
designeri. Dar asta nu e tot. Pentru că viitorul este relativ, 
podul făcut de voi va trebui să fie îndeajuns de durabil ca să 
vă susţină, şi destul de practic pentru a vă permite să 
îndepliniţi anumite sarcini şi misiuni în timp ce staţi pe el.

FUTURE BRIDGE

Într-un exerciţiu de imaginaţie, putem să ne transportăm cu 
gândul spre viitor şi cum va fi el, ni-l putem imagina, descrie 
chiar în detaliu. De această dată vă provocăm să vi-l 
structuraţi, să vă construiţi singuri un pod adevărat alături de 
visurile, speranţele şi colegii vostri.

DESFĂȘURAREÎncrederea la nivelul echipei este un pod 

susținut de comunicare și relaționare.
50 - 200  PERSOANE    |   INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN

”
Dragii noști facilitatori, sunteți tineri, dar 
experimentați, sunteți joviali și foarte serioși. Vă 
faceți bine înțeleși, aveți răbdare și sunteți un 
exemplu pentru noi.



HPDI     TEam building 40

Fie că vorbim despre renovarea unei grădiniţe sau a unei 
şcoli dintr-o zonă defavorizată sau chiar renovarea unui 
întreg sat, provocarea echipei va fi una la fel de mare. 
Vopsea, pensule, mochetă, cuie, lemne, becuri, lustre, 
dulapuri, cuiere sau chiar perdele sunt doar câteva dintre 
resursele de care vor beneficia participanţii pentru a trezi la 
viaţă instituţii uitate în timp sau poate o întreagă localitate. 
Dimensiune efortului depinde numai de voinţa fiecăruia 
dintre membrii echipei şi de mâinile dibace. 

La sfârşitul unei zile petrecute împreună, tot efortul să fie 
răsplatit prin zâmbetele şi aplauzele copiilor care de acum 
încolo vor învăţa într-o şcoală modernă şi viu colorată, 
părinţilor care îşi văd copiii cu un viitor mai bun beneficiind 
de un mediu educaţional curat şi prielnic învăţării sau chiar 
bătrânii satului care vor plânge de bucurie că satul lor este 
trezit la viaţă de o nouă şansă.

DESFĂȘURARE

BUILDING DREAMS

O casă, un copil şi un pom. Asta este tradiţia pe care 
suntem îndemnaţi să o respectăm. Să lăsăm ceva în urma 
noastră. Dar echipa ta ce lasă în urmă atunci când nu este la 
birou? Îţi propunem să accepţi provocarea noastră de a 
include echipa în schimbarea unor vieţi.

We rise by lifting others.

50 - 200  PERSOANE    |  INDOOR  / OUTDOOR    |   RO - EN

”
Echipa HPDI este plină de oameni inteligenți, 
afectuoși, cu multă aplecare pentru ceea ce fac.
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Rezultatul va depăşi cu siguranţă aşteptările tale raportate 
la coeziunea echipei şi consolidarea încrederii dintre 
membrii acesteia.

Echipa HPDI va veni în biroul tău pentru a construi cel mai 
creativ team building de o zi sau de jumătate de zi. Ceea ce 
îţi propunem implică jocuri interactive online şi offline, 
pornind de la cele în care îţi poți spori creativitatea până la 
cele care vor miza pe combaterea temerilor şi a rezistenţei 
la schimbare şi a redecorării întregii clădiri după reguli 
cunoscute numai de echipa ta. 

DESFăȘURARE

A DAY AT THE OFFICE

Fiecare loc prin care am trecut ne-a lăsat câte o amintire, 
ne-a marcat într-un fel, iar fiecare colţişor ne va îndemna să 
creeăm noi poveşti. Locurile în care vei merge în team 
building, le vei putea revedea foarte rar. Cum ar fi ca biroul 
în care scrii astăzi un raport să îţi amintească despre un joc 
din team building-ul cu colegii?

Coming together is a beginning. Keeping 

together is progress. Working together is 

success.

50 - 200 PERSOANE    |   INDOOR  / OUTDOOR |   RO - EN

”
În goana după anumite lucruri trecătoare uităm să 
fim un întreg. Prin tot ceea ce ați fost astăzi ne-ați 
arătat o nouă viziune - cea a unui sistem care poate 
funcționa excelent, dar numai împreună. Mulțumim!
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Dacă timpul nu este de partea ta, însă ai reunit toată 
echipa pentru conferinţa de final de an sau congresul 
anual, şi îţi doresti foarte mult să faci o activitate de team 
building, aceste programe sunt pentru tine. Putem să 
aducem o notă de unitate şi distracţie evenimentului tău 
prin activităţi de câteva ore sau de jumătate de zi mizând 
pe următoarele propuneri, dar lista poate continua:
- Avioane de hârtie: vom porni cel mai mare concurs de 
avioane de hârtie împărţind participanţii în mai multe 
echipe şi înmânându-le mai multe modele de la care pot 
porni. Competiţia pentru cel mai aerodinamic avion va fi 
un prilej de distracţie, gândire creativă şi lucru în echipă;
- The Biggest Band in the World: echipa ta va primi 
instrumentele muzicale necesare pentru a reproduce o 
piesă celebră după ce vom exersa împreună fiecare notă. 
Rezultatul va fi unul la fel de grandios precum un an 
încheiat cu targetul depăşit;

DESFĂȘURARE

CORPORATE YOUR TEAM

Adaugă o notă de team building evenimentului tău 
corporate. Fiecare şedinţă, reuniune sau conferinţă poate 
evolua de la o simplă discuţie către un prilej de muncă în 
echipă, de conştientizare a propriilor valori sau de 
identificare ale unor nevoi punctuale pe care echipa ta le 
are la nivel de dezvoltare.

You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.

50 - 300  PERSOANE    |   INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN

- Family Day: dacă pentru echipa ta familia este una dintre cele mai 
importante valori, vom organiza un program special adaptat 
nevoilor acestora mizând pe distracţie, comunicare şi 
intercunoaştere;
- Casino Night: atmosfera de cazino, jetoane norocoase şi o ruletă 
care te îmbie să îţi încerci şansa. Totul se va petrece într-un cadru 
sigur şi distractiv, încurajând totodată gândirea strategică şi 
comunicarea.
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pack your team building
dacă ai o echipă extrem de diversă, dar vrei să o reunești sub un singur concept, pack your 
team building este pentru tine. alege activitățile potrivite și lasă-ne pe noi să le organizăm. 
50  - 300   PERSOANE    |   INDOOR / OUTDOOR    |   RO - EN

tothpick bridge challenge
Calea către cea mai unită echipă presupune construirea unui pod 
din scotch și scobitori sub presiunea timpului.

pac-it-man
Atunci când drumul nu este foarte clar, dar plin de 
recompense, vei avea curajul să te lași ghidat de colegii 
tăi?

aliat
Aliat va testa cât de bine comunică echipa ta. Îi vom pune la 
dispoziție cuvinte simple pe care le va explica fiind presată de timp.

9 pătrate
Joacă volei pe cont propriu și adună cât mai multe puncte 
fără a depăși spațiul alocat pentru fiecare jucător.

escape your room
Un cifru? O anagramă? Un mesaj ascuns? Raze ultraviolete? Care 
va fi secretul care îi va permite echipei tale să evadeze? 

silenced karaoke
Fredonează melodia fără a folosi cuvinte și ajută-i pe membrii 

echipei tale să câștige un punct.

giant jenga
Ai grijă la fiecare mișcare pe care o vei face sau vei destabiliza 
toată echipa. Cât ești dispus să riști?

fotbal la pătrat
Cât de ușor te poți sincroniza cu membrii echipei tale? 
Dar dacă ar trebui să joci fotbal purtând același tricou 
gigant cu încă un coleg?

joc de dame
Echipa ta va fi provocată la un joc de șah 
supradimensionat La finalul jocul va conta numai câte 
persoane au ajuns la capătul terenului.

giant twister
Flexibilitatea este o calitată întâlnită numai în 
proiecte? Vom provoca echipa la un joc plin de curaj 
și tensiune.

eggdrop
Vom pune abilitățile inginerești ale echipei tale la încercare. 
Rezultatul va lua forma unui traseu lung și rezistent pe care se 
va rostogoli un ou crud.
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