ТИЙМБИЛДИНГ СЪБИТИЯ и
ПРОГРАМИ за РАЗВИТИЕ
НА ЕКИПНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

„АДЖЕНДА ТРЕНИНГ СОЛЮШЪНС“ ООД
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През 2020 година навършваме 14 години от създаването си. Зад
гърба ни вече са повече от 1100 тиймбилдинг и обучителни
проекти с над 45 хил. участника. Вярваме, че и през 2020-та
година актуалните обучителни решения, които предлагаме ще
имат силно въздействие за личното развитие на хората и
постигането на оранизационните Ви цели!

Описание на учебните ни тиймбилдинг програми и бизнес симулации
Нашите тимбилдинг събития и програми са интелигентни и
провокиращи
мисленето.
Ние
гарантираме,
че
преживяванията и последващите анализи по уникален
начин демонстрират важните послания относно нуждата
от и стойността на ефективната екипна работа и
комуникция. Активностите ще насърчат участниците да
разглеждат справянето с проблемите като един екип и да
признаят важността на приноса, който всеки един член от
екипа може да достави в постигането на екипните цели.
Разбира се, те също така са много забавни и завладяващи!
МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ „АДЖЕНДА Тренинг Солюшънс”
ТИЙМБИЛДИНГ ПРОГРАМИ

Модулна Тиймбилдинг Програма „ХЕЛИОС”
Участниците ще преживеят изключително
забавна и въвличаща учебна програма за
подобряване на уменията им за работа в
екип - продължаваща приблизително 3 часа.
Това са 35 специално разработени модула, всеки с
времетраене от 20 мин. до 1 час. Участниците се сблъскват с екипни
предизвикателства, с различна степен на трудност. Модулите от
програмата са подходящи за провеждане както в зала, така и на открито.

“IMAGE & EMOTION”

“CULTURALLY”
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“HELIOS TOWER”

“Строител&Архитект”

“ЛУДА МАСА”

“TEAM QUADRAT”

“ЛЕОНАРДО МОСТ”

“HEART SELLING”

“ПОКАЖИ ПЪТЯ!”
3
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“КРЪГ НА ДОВЕРИЕ”

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКИПНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ОТКРИТО
Салът. Като истинско екипно приключение ще ви се наложи да прекосите широка и бурна
река. За щастие ще имате на разположение плавателен съд, който ще трябва сами да
откриете как да използвате.

Паякът. Тези земи са обитавани от един особен вид паяк. Отровата му е изключително
опасна, но почакайте да видите паяжината, която той е изплел.

Слепите мъдреци. По пътя си ще срещнете слепите мислители, които вероятно ще ви
помолят да им помогнете с рзрешаването на една задача, над която те дълги години не
могат да намерят отговора.

Вълшебните чорапи. Надявам се не сте забравили вашите вълшебни чорапи, които са
задължително част от екипировката на истинския откривател. Те ще са ви необходими по
пътя към целта.

Горска Стоножка. Дали само уменията за баланс ще ви помогнат ,за да преминете през
това коварно препятствие или решаващо ще бъде чувството за единство на хората от вашия
екип...

.... И МНОГО, МНОГО ДРУГИ!
„Програмата „Хелиос” дава една съвсем нова визия от обичайните тренинги
за екипно развитие - много интересно, интерактивно, завладяващо”
Зоя Паунова – Кънтри Мениджър,
„АстраЗенека България”ЕООД
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Програма за екипно развитие и лидерство:
„ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА ТОЛТЕКИТЕ”
тм
(Toltek`s Suprimacy ) (Бизнес Симулация)
Загадъчната култура на толтеките е изправена пред найголямото си предизвикателство. Ужасяващите демони
наричащи себе си испанци, яхнали четирикраките си
чудовища със своите кървави алебарди са на път да
унищожат хилядолетната цивилизация на толтеките. Понякога цял един човешки живот на усилена
подготовка не достига за да се формират уникалните качества на война толтек.
Шест толтекски клана са призовани да покажат най-доброто от себе си за да придобият мистична сила,
която ще им даде възможност да достигнат до земята на предците, и така да поставят началото на нова
индианска цивилизация недосегаема за нашествениците...
ПРЕГЛЕД
Екипите трябва да постигнат най-високия резултат чрез уменията си
за търгуване и водене преговори и управление на ресурси.
При това изпитание екипите ще трябва да докажат, че са успели да постигнат
резултатите си спазвайки пътя на уменията и моралните традиции на война толтек.
Екипите ще се оценяват по следните критерии, формиращи тяхната войнска безупречност:

Управление на ресурси (трезвост),

Търгуване (изкуството на прикриването или как се продава по време на криза),

Управление на намерението (контрол на предстявянето),

Етично отношение към другите (оценен от останалите кланове).

Изкуството на „ловуването” (придобиване на ресурси отвън)

Изкуството на „отглеждане на царевица” (създаване на ресурси отвътре)

БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ:


Програмата „Превъзходството на Толтеките” е насочена към уменията за изграждане на дълготрайни
взаимоотношения в екипа, които да доведат до конкурентно предимство



Въвеждане на обща визия за етично лидерство и подобряване на организационната култура



Постигане на цели при голям натиск от страна на външната среда



Създаване на взаимодействие в екипите, която поощрява постигането на резултати.

УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ НАУЧАТ ОЩЕ:



Какви стъпки могат да предприемат за личното си развитие за създаване на екипна визия за успех във
всичко, което правят чрез съзнателно управление на възприятията у другите;
Как да максимизират резултатите си на пазар, характеризиращ се бързи промени и несигурност

ФАКТИ ЗА ПРОГРАМАТА:

Минимално време за изпълнение 3 часа (2часа бизнес игра +1 час дебриф),

Участниците ще бъдат разпределени в 6 екипа (толтекски клана ) от по 5 човека

„Под формата на игра разбрахме голяма част от проблемите
си като екип и научихме за начини, чрез които да ги решим”
Борислав Йосифов – Управител „МЕГАЛАН” ООД
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Тиймбилдинг програма: „ПУРПУРНА СТРАСТ”
тм
(Velvet Passion ) (Бизнес симулация за екипно развитие)
Добре дошли в света на висшата мода и в международния издателския бизнес на
списание „Моден свят”! Запознайте се отблизо с една индустрия пълна с
красота, страст, но и с напрежение, интриги, вечна борба с крайните срокове и
стремеж за повече информация... За журналистите от модния бранш е истинска

сензация, когато разбират, че двама световноизвестни дизайнери са оставили в
наследство скици и концепция за тяхна уникална модна колекция – „Пурпурна
страст”
Екипите от всички списания от издателската империя „Моден свят” искат първи да съберат и
публикуват материал по темата. За съжаление информацята и скиците на колекцията са попаднали
в ръцете на многобройните наследници на двамата дизайнери. За да намерят цялата колекция,
екипите работейки в различни държави по света, трябва да открият начин, по който да обединят
усилията си. Оказва се обаче, че това не е толкова лесно...
ПРЕГЛЕД
Екипите трябва да взаимодействат помежду си в условия на органичено време и затруднения в комуникацията,
породени от вътрешни предубеждения за конкурентност на средата, както и да балансират между желанието за
постигане на собствените цели и тези на организацията като цяло.
БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ:
 Умения за екипно планиране и целеполагане


Разбиране на собствените нужди съпоставени с тези на екипа



Управление и споделяне на ресурси



Ефективна вътрешна комуникация



Лидерство



Постигане на екипни цели

ФАКТИ ЗА ПРОГРАМАТА:
Минимално време за изпълнение 3,5 часа
Група от поне 20 или повече участници, в екипи от 2 до 10 души

„Интересно замислена игра и страхотен анализ, който ни показа защо ако искаме да успеем лично и
като екип трябва да подкрепяме другите за постигане на общата цел”
Мирослава Миланова – Мениджър „Човешки Ресурси”
„КолПойнт Ню Юръп”АД
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Тиймбилдинг програма:
„НАСЛЕДСТВОТО НА БИЛИ МЕЙТС”
(Billy Mates Legacyтм) (Бизнес Симулация)
ПРЕГЛЕД
Тази програма е силно въвличащо преживяване, което осигурява на участниците съвместно учене и практични
уроци за ефективната работа в екип. Участниците трябва да действат заедно като една организация, като отделни
екипи и в подгрупи, за да се впуснат в предизвикателство отправено им в завещанието на милионера Били Мейтс.
Скоро те разбират, че както всички могат заедно да се провалят, така и всички заедно могат да спечелят. По този
начин те осъзнават силата на сътрудничеството и значението на екипната работа и дух, както и това колко е важно
споделянето на ресурси и знания за осъществяването на целите и постигането на отлични резултати.

БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ:






Подобряване на екипната ефективност
Повишаване на удовлетвореността от съвместната работата и мотивацията за работа в екип
Създаване на много по-добра синхронизация между индивидуалните цели и крайния резултат
Ефективно управление на ресурсите
Разбиране на истинската роля на ефективното лидерство

УЧАСТНИЦИТЕ НАУЧАВАТ ОЩЕ:

Как разбирането не само на конкрентно възложена работа, но и осъзнаването на ролята в
процеса и погледа върху цялостната визия превръща групата от хора в успешен екип.


Да оптимизират потенциала на екипа, в който работят


Да разбират силата на доброто лидерство – как освен отговорност това означава и подкрепа към
другите


Значението на ефективната комуникация при работа в екип



За значението на правилното управление на ресурсите



Как съвместният фокус върху отделната задача води до успех.

ФАКТИ ЗА ПРОГРАМАТА:
Минимално време за изпълнение 2 часа
Групи от 12 и повече участници
Изключително подходяща за фирмени конференции и тиймбилдинг

„Нестандартно, но изцяло асоциирано с реалната ни комуникация и работа като екип; силната
страна е игровата форма на обучение и много точния анализ, който ни учи как да реагираме в подобни
предизвикателни ситуации в отношенията ни като екип”
Галена Петкова –
Административен директор „БРУНАТА” ООД
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Тиймбилдинг програма: „ЧАЕНАТА
тм
(The Tea Contest ) (Бизнес Симулация)

НАДПРЕВАРА”

Кой ще оцелее в бурния океан и ще се върне обратно с колкото се може
повече печалба...
Най-бързите ветроходни клипери са създадени, за да се конкурират в
известната чаена надпревара от Шанхай до Лондон. Победителят в тази надпревара е
получавал невероятни печалби, доставяйки в Англия първите партиди чай за годината,
седмици преди останалите търговци. Победата във великата чаена надпревара е носела не
само невероятни печалби за собствениците на кораба, но и престиж за капитана и екипажа на
кораба...
ПРЕГЛЕД
Екипите трябва да постигнат най-високия резултат в това рисковано начинание
чрез уменията си за предварителна подготовка и прецизно планиране на ресурси.
Всеки екипаж трябва внимателно да разпредели и тренира ролите си,
защото това може да се окаже ключово предимство по време на дългото пътуване...
БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ:
 Умения за планиране и целеполагане


Придобиване, анализ, използване на информация



Активност срещу продуктивност



Управление на неосезаеми ресурси



Комуникация и разпределение на екипни роли



Лидерство



Постигане на екипни цели

ФАКТИ ЗА ПРОГРАМАТА:
 Минимално време за изпълнение 3 часа
 Група от поне 16 или повече участници
 Може да се изпълни както в зала, така и в аутдор тиймбилдинг вариант, при който за
«виртуалното пътуване» из Световния океан, се използват истински лодки или салове.

...От името на Флота на Нейно Величие Кралицата,
Вие сте призован да изпълните дълга си, служейки като моряк на кораба на Нейно Величество. Явете се
незабавно при най-близкия представител на Адмиралтейството! Бог да пази Кралицата!

„Много забавна и поучителна програма за работа в екип. Виждаме как при правилното
използване на информацията и разпределението на ролите в екипа напрактика няма
непреодолимо препятствие”
Евелина Обретенова –
Търговски директор „ЕКОПАК България” АД
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„PONTE

POPULI” - Мостът

(Бизнес Симулация)

ПРЕГЛЕД: Програмата „Ponte Populi” или „Мостът” е въвличащо преживяване за развитие на

ефективна работа в екип, комуникация и лидерство. Участниците са в ролята на откриватели,
на които са станали известни наскоро намерени чертежи, запазени от строителството на
аквадукта-мост Le Ponte Du Gard, строен преди повече от 18 века от войниците на Римската
империя в южна Франция. Принудени от обстоятелствата и липсата на време те трябва да
действат заедно като една организация, като отделни екипи и в подгрупи, за да завършат
строителството на огромна реплика на този впечатляващ мост по предоставените им скици и
материали, така че да се насладят на резултата от съвместната им работа и усилия.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ПРОГРАМА ЗА:





Подобряване екипната ефективност
Повишаване удовлетвореността от съвместната работата
Създаване на много по-добра синхронизация между индивидуалните
цели и крайния резултат
Повишаване на мотивацията за работа в екип
УЧАСТНИЦИТЕ НАУЧАВАТ:






Да оптимизират потенциала на екипа, в който работят
За силата на доброто лидерство
Значението на ефективната комуникация при работа в екип
За значението на правилното управление на ресурсите



Как «Ние нагласата» върху отделните задачи води до успех.
ФАКТИ ЗА ПРОГРАМАТА:


Минимално време за изпълнение 2.5 часа



Групи от 30 и повече участници – до над 150 човека



Изключително подходяща за фирмени конференции и тиймбилдинг!!!
Програмата може да бъде допълнена и изнесена и във вариант, в който частите
и елементите на моста следва трябва да бъдат открити при едно аудтор

преживяване*: Групата се разделя на до 8 отбора. Всеки отбор трябва да открие и достави елементите
на моста, които са предварително скрити на различни места в района около хотела.
При този начин на протичане, времето на програмата се удължава с около 45 минути.

„Страхотна идея за тиймбилдинг на екипа. Построяването на моста е чудесна метафора
за успешната работа по труден проект за всеки един екип”
Владимир Николов – Мениджър Човешки Ресурси, „Си Три Ай Европа”ЕООД
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Тиймбилдинг програма
„#БЯХ, СЪМ, ЩЕ БЪДА!”
(„Патриотични игри“)
Програмата „Бях, Съм, Ще бъда!” или още наричана „ПАТРИОТИЧНИ ИГРИ“ е
уникално преживяване специално създадено да събуди българския дух и припомни
българските традиции по един забавен, интересен и въвличащ начин. Участниците ще са и в
ролята на откриватели, тъй като част от информацията, която ще им бъде предоставена, ще я
научат вероятно за първи път. Този набор от преживявания ще провокира екипното справяне
със задачите и препятствията.
ПРЕГЛЕД:

В програмата могат да се комбинират до
10 игрови зони. Ето някои от тях:
- ГЛАГОЛИЦА
- ВОДЕН ЛАБИРИНТ
- ПО СТЪПКИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА
ИСТОРИЯ (направа на филм)
- ВОЙВОДИ
- БЪЛГАРСКИ ЗАНАЯТИ
- БЪЛГАРСКА КУХНЯ
- БЪЛГАРСКИ ХОРА

Програмата е подходяща за групи
от 60 до над 300 човека
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Тиймбилдинг Програма
„ГОРСКИ ПЪЗЕЛ”
(Out Door Adventure Session*)

Участниците ще преживеят 4 часова сесия на открито.
Те ще се сблъскат както с мисловни, така и с физически
екипни предизвикателства разпределени в до 10 игрови зони .
(Моля допълнително поискайте подробното описание на игрите и проект на
сценарий за провеждане на Вашия аутдор тиймбилдинг!)

“Кръг на доверието”

„Слепи мъдреци”

„Мостът на Леонардо”

“Паяк”

„Сал”

„Хелиос Кула”

“Електрик шок” …

“Воден лабиринт”

„Робин Худ”

„Горска Стоножка” ...... и много други!

*Провеждането на тиймбилдинг събитие на открито силно зависи от климатичните условия и
особеностите на терена
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Философски Камък. Креативността на екипа, бързият и свободен обмен на идеи ще ви
помогнат да откриете отговора на таза загадка.

Хек-Мек. Ще разберете защо понякога само инженерната мисъл при разчитането на схеми и
чертежи не е достатъчна, за да направата на сложна и неизвестна до момента конструкция

„«Беше супер – много забавно и полезно!
Много, много благодарим, бъдете все така добри!»
Верджиния Димитрова „Телелинк” ЕАД

“Най-добрият тиймбилиднг, от всички, който сме правили досега!”
Деспина Десева, Мениджър Човешки Ресурси,
Хюлет Пакард България
“Невероятно преживяване и изключтелен тиймбилдинг!”
Веселина Генадиева, Мениджър Човешки Ресурси,
КОЛ ПОЙНТ НЮ ЮРЪП АД
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Тиймбилдинг Програма (Outdoor & Indoor)
“Бързи и Яростни” - Play to gain, race to win!
ОБЩ ПРЕГЛЕД: Тази програма е уникално изживяване, специално проектирано да събуди екипния дух и
творчество и да ви напомни, че съвместната работа може да бъде забавна, интересна и ангажираща.
Екипите трябва да подготвят конструкцията и дизайна на превозното средство, да изберат мениджър на
екипа, доставчици на материали, пилот-водач, мажоретки и ... да се подготвят за състезанието!
Готови ли стееее! Три, две, едно...СТАРТ!

.

Участниците научават чрез преживяване за:
• Максимизиране на потенциала на техния екип
• Силата на доброто лидерство
• Значението на ефективната комуникация при
работа в екип
• Значението на правилното управление на ресурсите
• Как "Нагласите" към отделните задачи водят до
успех

Факти за програмата:
Минимално време за изпълнение:
2.5 часа
Група от минимум 30 участника до 200 души!
Много подходяща за конферентни
мероприятия и тиймбилдинг.
Може да бъде съчетана и с друга
тиймбилдниг програма.
13
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Тиймбилдинг Програма (Outdoor & Indoor)
“ПИРАМИДА” – Ценностите на моята компания!
ОБЩ ПРЕГЛЕД: Тази програма е създадена, за да провокира екипите да
погеднат на тяхната съвместна работа, от гледната точка на ценностите,
вярванията и убежденията, които ги свързват и имат значение за тяхната
обща визия. Всичко това обаче се случва по един изненадващо забавен
и творчески начин!
Протичане: Групата ви се разделя по случаен признак на подекипи, всеки от който следва да изготви
няколко елемента по предварително зададени параметри. Всеки от елементите е еднакъв по размер с
останалите, но начина, по който ще бъде украсен следва да даде израз на нещата, в които хората
наистина вярват, работейки в компанията. Екипите трябва да проявят солидна доза изобретателност, за
да справят с правилното оразмеряване, с проучването на детайлите, с тяхната изработка, без да
изпускат от поглед цялостния проект и замисъл. Ако всички екипи са се справили с тези
предизвикателства, накрая следва „Гранде Финале“ – сглобяване на Голямата Пирамида от ценности.

Участниците научават чрез преживяване за:
• Силата на екипната креативност
• Значението на фирмените ценности при формиране
на личното поведение и мотивация
• Значението на ефективната комуникация и
съвместно планиране при работа в екип
• Как управлението на информацията оптимизира
използването на наличните ресурси

Факти за програмата:
Време за изпълнение: 2 часа
Група от минимум 30 участника до над 200 души!
Много подходяща за конферентни
мероприятия и тиймбилдинг.
Може да бъде съчетана и с друга
тиймбилдинг програма.
14

© 2020 Agenda BG, Your Next Company Meeting!
Not to be copied or reproduced without written permission.

•

Тиймбилдинг програма
„Оцеляването на Шакълтън”
(„Shackleton Survival“)

ПРЕГЛЕД: Програмата „Оцеляването на Шакълтън” е аутдор програма, в която участниците са в ролята
на членове на екипажа на легендарната експедиция на кораба „Ендюрънс“, провела се в Антарктида
през 1914-1916г. и попаднала в суровия капан на леда. Това е историята на един велик капитан, който
чрез мотивация, лидерство и силата на екипния дух успява да спаси екипажа си от сигурна смърт.
Участниците ще са и в ролята на откриватели, тъй като част от информацията, която ще им бъде
предоставена, ще я научат вероятно за първи път. Специално подбран набор от преживявания,
«реконструират» събитията и опасностите преодолени от хората на самата експедиция преди повече от
век. Това ще провокира екипа в намирането на общи решения за справяне с предизвикателствата.

Какво е направил Шакълтън с неговите хора, за да отидат
там, където никой преди не е бил? И веднъж стигайки
там, как ги e подкрепял и държал ангажирани по време на
всички неочаквани промени и разочарования?
ПРИЛОЖЕНИЯ:








Подобряване на екипната ефективност
Придобиване и ефективно използване на информация
Вземане на решения чрез екипен консенсус
Анализ на ресурсите и риска
Повишаване на удовлетвореността от съвместната работата
и мотивацията за работа в екип
Създаване на много по-добра синхронизация между
индивидуалните цели и крайния резултат
Разбиране на истинската роля на ефективното лидерство

Минимално време за изпълнение: 3 часа, подходяща за група от
15 до 30 човека! (при определени условия и повече)
Факти за програмата:

ИНТЕРЕСНО: ПРОГРАМАТА „Оцеляването на Шакълтън” МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАНА И НА БРЕГА
НА ВОДЕН БАСЕЙН, КЪДЕТО ДА СЕ ПРИВОДНЯТ НЯКОЛКО ЛОДКИ ИЛИ КАНУТА, КОИТО ДА СЕ
ИЗПОЛЗВАТ КАТО ЧАСТ ОТ ПРЕЖИВЯВАНЕТО.
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Тиймбилдинг програма
„Съкровището на изгубения град“
(мобилна Ескейп стая)
ВЪВЕДЕНИЕ: Преди няколко години, археолози се натъкват на древно,
неизвестно дотогава селище. Това е истинска мистерия, тъй като никой
не е очаквал на това място да има следи от човешка дейност, никога,
нищо не е говорило, че на това място е съществувала цивилизация...
Слой след слой, земята разкрива чудесата на забравения град. Първо, са открити големи пещи за изпичане
на керамика. В древния град е открито и стъкло. То е било много рядко разпространено в древността и
поради това е било много ценно, почти като златото. А в този град са открити множество стъклени парчета,
което говори за това, че там са живеели заможни хора.
Градът е бил заобиколен от солидна стена, изградена от ръчно дялани
камъни с дебелина около 65 см., а спойката е била от хоросан и
натрошени изпечени тухли. В местността са открити и скелети с ръст от 1,8
– 2 метра. В днешно време тази човешка височина може да изглежда
нормална, но в онези времена това е бил внушителен ръст. Въз основа на
този факт, учените изказват хипотеза, че вероятно в града са живели
древни траки, от племето Даи, описани от Омир като смели и
величествени войни и добри търговци

Escape room сценарий: Вие сте група от археолози, която влиза в стаята. Помещението изглежда като част
от древния забравен град. Вътре има множество предмети, характерни за епохата (оръдия на труда,
оръжия, предмети на бита и др.). В дъното на стаята откривате древен храм-оброчище, в който се виждат
образи на богини и богове, по стените има напдиси, които не приличат на нито една позната писменост.
Внезапно групата разбира, че за да излезе обратно навън ще трябва да разгадае послание, да се справи със
загадка, оставена им от хората сътворили този храм. Не само това, дозиметрите на археолозите

отчитат, че предвид качеството на въздуха, в помещението може да останете не повече от 6
минути, ако сте повече от 6 човека.
Дизайн: В първата й част стаята прилича на къща, обитавана през 4 век,
което помещение постепенно във вътрешната му част преминава в храм.
От стените гледат загадъчни фигури на богини, най-вероятно на
плодородието, подредени в колонада. Много напомнят на тези от прочута
тракийска гробница. Цветовете са почти непокътнати. Има обаче и
липсващи елементи. Тавана е покрит с паяжини. Виждат се отделни
надписи. Чуват се странни и леко плашещи звуци...

Цел: Вие (групата археолози), попадате за първи път в това оброчище-храм, което след влизането
ви се заключва. За да излезете от стаята трябва бързо да решите загадка, разчитайки тайнствени
надписи и събирайки пъзел с информация. Разрешаването на загадката ще Ви донесе и
неочаквано съкровище. Леко е сумрачно, ще ви е необходим и фенер.
Време за справяне:
Група/брой участници:

до 40 минути (+ 5 мин. въведение)
от 6 до 24 човека в група (възможно е разделяне на 2
или 3 подгрупи, като всяка е в храма до 6 минути и
предава информацията на следващата

Стаята е с размери: ДШВ 8/4/2.4м. Технологично време за монтаж и настройки – 2 часа.
Подходяща за инсталиране в помещение или конф. зала с поне 60кв.м чиста площ.
При повече от една група, 15 мин. са необходими за рестартиране на ескейп стаята.
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.. И малко по-екстремна тиймбилдинг програма
Предлагаме Ви преживявания, които ще
вдигнат адреналина Ви!
Не сте подозирали, че нещо подобно може да се
случи точно на Вас!

Аутдор Тиймбилдинг Програма
„MAXIMUM IMPACT”
ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:

I. РАФТИНГ – спускане
6 до 10 км

II. СКАЛНО КАТЕРЕНЕ, 2, 3 и 4 ст. на трудност,
РАПЕЛ, СПУСКАНЕ С ВЗАИМНО ПОДСИГУРЯВАНЕ

I. Рафтинг на Струма, в Кресненското дефиле, което се намира на 120 километра от
София, по международен път Е79 София-Кулата. Там Струма разсича планината и образува
примамливи за търсачите на екстремни изживявания бързеи...
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
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Допълнителни програми (до 2 часа)
Бизнес симулация за екипно развитие и лидерство!

ВЪВЕДЕНИЕ: „Продажба на сърца” /преводът не се ограничава до това значение, както ще
разберат накрая участниците/ има изцяло интерактивен сценарий на протичане. В динамична
пазарна среда, участниците преговарят и търгуват стоки и информация, отчасти в условия на
стрес поради краткото време и несигурност.
Тази активност помага да се изостри чувствителността на
целевата група към тяхното собствено поведение на
преговаряне, както като възприятие от тях самите, така и от
останалите.

Кога и как доверието – или липсата на такова – се появява?
По-специално, кои поведенчески черти са най-резултатни за добрите и
резултатни
отношения? Как умелото придобиване и използване на
информацията пряко влияе върху нашата продуктивност? Каква роля
играе невербалната комуникация?
Също така, какви очаквания трябва да изпълня, за да могат другите да ми
се доверят?
Едно многопластово упражнение, каквото е „Продажба на сърца“ хвърля
светлина върху множество теми касаещи постигането на цели, печеленето на
доверие, изграждане на продуктивни взаимоотношения, преговори и други.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Heart Selling е гениален инструмент за всеки,
който иска да развие първокласен стил на общуване в екип, като
тук фокусът и причината за успеха е в изграждането на силни и
трайни взаимоотношения с другите екипи (а също партноьрите
и служителите на организацията), водещи до конкурентно
предимство!

Накратко: Heart Selling също нагледно демонстрира колко е важно да постигаме
целите си водени от чувство на общност, защото нито един от екипите ни няма
да е напълно успешен, ако всички останали не постигнат своите цели също!
Провеждане: в зала , или на открито при определени условия
Продължителност: 90-120 минути, с включена кратка пауза и анализ-дебриф
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„КУЛТУРАЛИ“ ( настолна бизнес игра!)

ОПИСАНИЕ: Участниците се разделят на отбори от по 3-ма или 4-ма
души на маса. 1 участник може да остане като рефер /независим
наблюдател/. Всеки започва играта с по 20 жетона. Целта е да се
спечелят колкото се може повече жетони чрез бързо и умело
прилагане на инструкциите, които понякога могат да бъдат
объркващи...
ПРИЛОЖЕНИЕ: Играта нагледно демонстрира как хората работят
опитвайки са да постигнат резултати на базата на установени
правила. Когато обаче има промяна на правилата породени например
от новосформирани екипи по даден проект, това често води до
влошена комуникация, объркване или отказ да се следват правилата.

Провеждане: На закрито – в зала, но при подходящи условия може и навън.

Продължителност: 80 минути, с включена пауза и дебриф-анализ.

Допълнителни програми, като част от събитието Ви!
„COCKTAILIADA!” Състезание по направа на коктейли

Професионални бармани /с множество награди от наши и международни
конкурси/ ще демонстрират и ще ви научат как да приготвяте някои от найпопулярните коктейли по правилен и много атрактивен начин, така че
следващия път да впечатлите вашите гости и приятели.
Макар и състезание с оценки и класиране, тиймбилдинг "КОКТЕЙЛИАДА"
всъщност не истинско конкурентно преживяване. Най-важното е, заедно с
вашите колеги и партньори, да се почувствате специални и да се докоснете
до изкуството на добрите коктейли, и най-вече да ви бъде страхотно забавно
като един истински отбор!
Време на курса: до 2 часа
Брой на участниците: от 12 до над 100 души
Участниците ще са разделени на групи от 3 до 10
човека. Под ръководството и инструкция от
професионалните бармани всеки отбор трябва
да направи 5 коктейли, които ще бъдат
оценявани от компетентното жури. Освен това
ще трябва да подготвите и хапки, мезета, салати
и украса.
Цената включва осигуряването на
специализирано барманско оборудване,
алкохолни и неалкохолни напитки за направа на
коктейлите.
При желание допълнително може да поръчате
барманск и сувенир с ваше лого.
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БЯГСТВО КЪМ ПОБЕДАТАаутдор тиймбилдинг програма
Бягство към победата е изпитание за бързината, съобразителността,
ориентацията, способността за работа в екип. Участниците ще се
сблъскат както с физически така и с мисловни, но екипни
прадивзикателства, разпределени в зони в централната историческа
част на град София. Преодоляването на всяка зона ще задава новото
препятствие.

Хората са в ролята на откриватели, които научават много нови исторически факти за
населеното място, по забавен и въвличащ начин.
Моля поискайте ни описание на начина на протичане и проекта на сценарий на това
тиймбилдинг преживяване. Всички участници получават награди – сувенири на гр.София,
както и специално писмо-приветствие от Общинския съвет на града, но най-голямата награда
е удоволствието от екипната работа и успех!
Време на протичане – 2 часа
ВАЖНО: Програмата е детайлно разработена от нас и вече провеждана в градовете:
СОФИЯ, ТРЯВНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БАНСКО

20
© 2020 Agenda BG, Your Next Company Meeting!
Not to be copied or reproduced without written permission.

Етнографски тиймбилдинг
“Опознай миналото – опознай себе си! ”
Това е специално планирано преживяване, което цели да запознае
участниците с богатите и уникални културни, църковни, битови и
етнографски традиции по българските земи. Програмата е изключително
подходяща за международни екипи, работещи в България!

Програмата успешно е съчетавана с други наши тиймбилдинг преживявания - „Пържолида“,
и „Да направим хляб!“, където участниците сами приготвят храната си – барбекю, салати,
печива и други, и така опознават кулинарните традициите в дадена географска област.

“Inspired together ” - забавни тематични фирмени партита
Предлагаме Ви уникална забавна вечерна програма с професионален фасилитатор и Video DJ.

Това е не просто дискотека, а тематична програма специално организирана по повод на
фирменото Ви събитие. Присъства вашето фирмено лого, през мултимедия и екран текат
поздрави към участниците и снимки от Вашето събитие през деня.
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Танцувална тиймбилдинг програма

ТАНЦУВАЙ С МЕН...ХОРО - Танцувална тиймбилдинг програма
Участниците под напътствията на ГРУПА ОТ 4 професионални танцьори
от ансамбъл „Филип Кутев” получават предизвикателството да разучат
стъпките и съпровода на едно от най-популярните български хора –
„Еленино хоро“.
Групата ви се разделя на под-екипи, след което всички показват какво са научили и кой екип се
е справил най-добре. На участниците се разказва за някои от българските фолклорни
традиции и обичаи, предоставят се елементи от фолклорни носии, които да облекат по време
на тяхното изпълнение. Предвидено е състезание по ръченица, след което всичко завършва с
едно общо хоро! Време на протичане – 1 час

Това е невероятно танцово фолклорно шоу с патриотични мотиви изнесено от ГРУПА ОТ 6
ТАНЦЬОРИ И МУЗИКАНТИ ОТ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ “ФИЛИП КУТЕВ” (4 танцьора + 1
певица и 1 гайдар) Накрая всички се включвате в този своеобразен спектакъл!
Време на протичане – 45 минути

22
© 2020 Agenda BG, Your Next Company Meeting!
Not to be copied or reproduced without written permission.

Допълнително, преди и по време на провеждането на Вашето събитие
можем да осигурим:

Предложения за подходящи локации за провеждане на Вашия тиймбилдинг –
работили сме с над 80 хотелски бази из цялата страна – те са подробно описани,
проверени и заснети от нас, с поддържане на база данни с най-актуална информация.
Можем да заявим отговорно, че няма локация в България, която да не познаваме!
Разработили сме и няколко хотелски бази в Северна Гърция и Източна Сърбия, също
като дестинации за Вашия тиймбилдинг. Няма да Ви препоръчаме място, на което не
сме били или подробно проучили! Ще Ви партнираме както при първоначалното Ви
търсене, така и при гарантирането на най-добрите цени!


Транспортиране на участниците до мястото на събитието
и обратно. За целта работим само с проверени и доказани във
времето наши партньори – автобусни превозвачи, при найвисоки стандарти на работа и конкуретни цени!

Видеозаснемане на събитието с 1 професионална
HD камера, и 1 дрон, 4 часа заснемане и последващи
дигитален монтаж за подготовка на филм от
мероприятието, предоставени с 20% намаление от
цената.


Подробен фото албум от събитието от професионален фотограф.


При желание ще изготвим дизайн и ще поръчаме мърчандайзинг
артикули на срещата, подаръчни и визуални спомени от събитието.


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 облегчени.
И в заключение, екипа на АДЖЕНДА БГ ще Ви подпомогне
на място за провеждане на срещата, настаняването и
транспорта на участниците. Можем да ви съдействаме
при

планирането

и

отчетността

на

бюджета

и

детайлната програма на фирменото събитие, както и
по всякакъв друг начин за ефективното провеждане на
мероприятието, така че да го превърнете в дългопомнено
преживяване с траен ефект върху Вашата организация!
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Някои от нашите клиенти, за които сме организирали тиймбилдинг събития
Абритес ООД

Дунапак Родина АД

Дентапрайм Суис

C3i Europe

Авенир Телеком ООД

ЕВН България ЕАД

Куерти Комюникейшънс ООД

СевексФарма

AC НИЛСЕН

Евент Дизайн ООД

КредиБул АД

Сервис Сорс

Адрес Недвижими Имоти

Евромаркет Груп АД

Лирекс

Сименс ЕООД

Аккор Сървисез България АД

Економедиа АД

Лореал България ЕООД

Соларис 999

Актавис/Тева

Екопак България АД

Маргел

Солвей Соди АД

Алианц България ЗПАД

Ексепириън

М-Тел (A1)

Стар Нейлз България ООД

Америкън Стандарт АД

Ейч Пи Инк.

Маркетор

Софарма АД

Аксес Финанс ООД

Зентива България

Мегатрон ЕАД

SOS Детски селища

Астра Зенека България ЕООД

Изи Кредит

МКБ Юнионбанк

Софийска Вода АД

Аурубис АД

Имидж Ии Травъл ООД

Мобил Свят ЕООД

Спиди ООД

Аутсорс Партнърс Интернешънъл

Империа Он Лайн

Некском

Стомана Индъстри АД

Белла България АД

Иннова Солюшънс

Нестле

Табак Маркет АД

Браво

Интер Консулт България ООД

Нетера

ТВТ Пак ООД

Бруната ООД

ИнтерКонсултГруп ООД

Никели

Телелинк

BNP Pariba

Интер Ауто БГ

Новател

Теленор

Български Имоти АД

Интерснак България ЕООД

ОА Търговище

Телус Интернешънъл

Вектра ООД

Кавен Орбико ЕООД

ОА Перник

Техномаркет АД

ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСЕЗ

Каолин ЕАД

ОА Троян

Уникредит Булбанк АД

Виденов Груп АД

Карол Капитал АД

ОА Ямбол

Фантастико

ВИВА Кредит

Кеш Кредит

Общинска Банка АД

Феърплей Интернешънъл

Винпром Пещера АД

Кодикс България ЕАД

ОЗК Застраховане АД

Фортън Интернешънъл АД

ВМФ Груп АД

Кока Кола България

Офис 1 Суперстор

Фронтекс

Галакси Проперти Груп ООД

Кока Кола ХБК България АД

Панбекс

ХамилтънДейта Сървизис

ГлаксоСмитКлайн

МТМ Колеж

Петрол АД

Хипп ГмБХ, Австрия

Гопет Транс ООД

Колиерс Интернешънъл ЕООД

Пластхим-Т

Хюлет Пакард (HP)

Групама Животозастраховане ЕАД

КолПойнт Ню Юръп АД

Практикер България ЕООД

ЧЕЗ България ЕАД

Данон

Компания за лукс. Хотели /Хилтън/

Райфайзен Банк България

ШЕЛ България АД

ДСК БАНК АД

Контрагент 35

Рока България АД

Ю СИ БИ Фарма

Девин АД

Кооперация ПАНДА

RFID България

Юла Гласс S.A.

Моля, поискате ни и реферетна листа и препоръки!

Гаранция за качество на услугите ни
В допълнение на десетките препоръки, предоставяме на нашите
партньори и следната гаранция: "Адженда Тренинг Солюшънс ООД е
една малкото обучителни компании в България, сертифицирана по
стандарта за качество ISO 9001:2015 за дейността си по
"организиране и провеждане на обучения и събития".
Така даваме още една гаранция към нашите клиенти за качеството
на услугите, които предоставяме и за надеждността ни като бизнес
партньор.
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Нашият екип за тиймбилдинг и специални събития
Отговорно можем да заявим, че „АДЖЕНДА
Тренинг Солюшънс“ разполага с едни от найподготвените и мотивирани тиймбилдинг
фасилитатори в България! Това не са просто
„аниматори“, а предимно хора с дългогодишен
опит като тренери и обучители, част от тях и със
сериозна алпийска подготовка, всички с успешна
професионална и бизнес кариера.
И най-вече, това което ни мотивира е
удоволствието и любовта към това което правим
за ВАС!

Условия на конфиденциалност и приложими права

Моля да третирате пълното съдържание по настоящото
партньорско предложение като строго конфиденциална
информация, за което Ви благодарим!
ВАЖНО: Всички снимки с различими участници на тях, съдържащи се и
използвани за визуализацията на офертата ни и нейните приложения са само от
реализирани събития на АДЖЕНДА Тренинг Солюшънс ООД. Дизайнът на логата
и съдържанието на учебните ни и тиймбилдинг програми са разработени и са
собственост на АДЖЕНДА Тренинг Солюшънс ООД.

Готови сме веднага да отговорим в детайли на всички ваши въпроси!
Сърдечни поздрави,

Светлин Иванов,
Управляващ съдружник,
Agenda Training Solutions, Ltd.
Моб. 0877 23 3131,
Е-мейл: s.ivanov@agenda.bg
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