ОРГАНИЗИРАЙТЕ
ТИЙМБИЛДИНГ
С КАУЗА
Отборният дух на вашия екип в подкрепа
на българското образование

Образованието е ключово за развитието на всеки човек.
А качеството на образованието в обществото определя и възможностите за растеж на
всеки бизнес в страната. Затова в „Заедно в час“ изграждаме ефективни партньорства,
които носят полза – дългосрочно за цялото общество и за организациите – с повишаване
мотивацията на служителите и чувството им на удовлетвореност. Работим с
бизнеси, с които споделяме общи ценности и вярваме, че равният достъп до качествено
образование има силата да вдъхновява, да обединява и добавя стойност.

Тиймбилдинг
„Рисувай с кауза“
Превърнете своя тиймбилдинг в творческо
преживяване с чаша вино. „Рисувай с кауза“
е възможност заедно с приятели и колеги
да рисувате картина под напътствията на
умелите художници на Dali Vino, а междувременно
да подкрепяте успеха на учениците и работата
на „Заедно в час“!
Място: онлайн или на живо в студиата на Dali Vino
Времетраене: 2-3 часа
Организатор: Dali Vino
Цена на човек: 50 лв. (включва материалите)
Организатор: Adventure Creators
Подходящо за: до 100 души в една конферентна
група в Zoom или на живо 30/20 места (съответно
за Галерия Парадайс/Галерия Център)

Бягство от
реалността
с онлайн игра
Може ли забавлението с приятели и решаването
на логически загадки да бъде с благородна кауза?
Първите ескейп стаи в България Dextrophobia и
„Заедно в час“ доказваме, че мисията е възможна.
Обединете своя екип с бягство от реалността
в онлайн играта “Escape From Planet Earth”. Това
е отборна игра, която съчетава най-доброто
от ескейп стаите, логическите загадки и
социалните игри. Преживяването е онлайн, но
поставя фокус върху стойностно прекараното
време и кооперативната комуникация между
служителите.
Място: онлайн
Времетраене: 2-3 часа
Организатор: Dextrophobia
Цена на човек: 60 лв.
Подходящо за: до 1000 души

Истински лов на
съкровища с кауза
Търсите динамична отборна игра на живо, преживяване, което ще вдигне адреналина на участниците и
ще изправи екипа ви в надпревара срещу времето? Изберете истинско Treasure Hunt приключение с кауза!
Разполагате само с карта, а целта е успешно да преодолеете всички заложени препятствия към финала.
За изпълнена мисия са необходими: перфектна отборна игра; умения за ориентация по карта; използване на
силните страни на всеки играч; комбиниране на физическа подготовка с логическо мислене.
Място: онлайн или на живо в
студиата на Dali Vino
Времетраене: 2-3 часа
Организатор: Dali Vino

Цена на човек: 50 лв. (включва материалите)
Организатор: Adventure Creators
Подходящо за: до 100 души в една конферентна група в Zoom или на
живо 30/20 места (съответно за Галерия Парадайс/Галерия Център)

Викторина с кауза
за будни умове
Ако вашият екип обича интелектуалните
предизвикателства, това е перфектен
тиймбилдинг с кауза за вас. В куиза
състезателите отговарят на различни типове
задачи в няколко кръга – отворени и затворени
въпроси, разпознаване на снимки, аудио- или
видеофайлове и специални въпроси с повишена
трудност. Темите са разнообразни и позволяват
екипът да се забавлява в търсене на верните
отговори, но и да открие колко разнообразни и
интересни знания има в колектива. Подкрепата
за кауза носи и удовлетворение за абсолютно
всички в края – без значение от финалните
резултати.
Място: онлайн или на живо
Времетраене: 2-3 часа
Организатор: Quiz Night Show
Цена на човек: 30 лв.
Подходящо за: онлайн до 100 души /
на живо: зависи от локацията

Свържете се с нашия екип на
development@zaednovchas.bg,
за да ви предложим и още
разнообразни тиймбилдинг
дейности с кауза.
Заедно в час е създадена по инициатива
и с финансовата подкрепа на фондация
“Америка за България”

Движение за здраве
и бодър ум в офиса
ChairUp е тренировъчна програма, която помага
на хора със седящи професии да работят поефективно, да бъдат по-здрави, концентрирани,
енергични и мотивирани. Програмата насърчава
физическата активност на работното
място и в домашни условия (хоумофис), което
помага на служителите да изпитват помалко хронични болки и умора. Подобрете
физическото и психичното здраве на своя екип с
професионалистите от ChairUp, забавлявайте се,
докато се раздвижвате, и подкрепете успеха на
учениците – три в едно.
Място: онлайн или на живо
Цена на човек: 40 лв.
Времетраене: 1.5 часа
Организатор: Chair Up
Подходящо за: онлайн до 100 души /
на живо: зависи от локацията

Повече за успешните ни
инициативи до момента вижте на
www.zaednovchas.bg/support-us/corporate

