Minden jól működő és eredményes vállalat alapját a jól együtt dolgozó, egymást megértő
és támogató csapatok jelentik.
Azt tapasztaljuk, hogy ahhoz, hogy a kollégák egy hullámhosszra kerüljenek a feladat és a
kapcsolat oldali dimenzióban is, sok esetben nem elég egy klasszikus, csak a játékosságra
fókuszáló csapatépítő, ahogyan egy „tantermi” workshop sem biztos, hogy meghozza a várt
eredményt. Olyan élménytréningre van szükség, ahol az adott csapat(ok) konkrét
problémáira találunk gyógyírt, miközben az ilyen programokra jellemző játékosság és
eszem-iszom is helyet kap.
Csapatépítőink mindegyike az ügyfél egyedi igényeit is szem előtt tartva kínál megoldást a
kollégák közötti jó együttműködés, megfelelő kommunikáció és igazságos feladatelosztás
támogatását célzó játékos élménytréningekkel.

Kincskereső Piknik
Kortól, nemtől és beosztástól függetlenül a szabadtéri piknik egy olyan program, ami
mindenki számára élvezetes. Heverészünk a fűben, beszélgetünk, eszegetünk, iszogatunk –
közben pedig játszva tanulunk és fejlődünk.
Helyszín: szabadtér Budapesten
Létszám: max. 30 fő
Időtartam: kb. 3 óra
A program felépítése:
1. Nyitójáték és welcome piknik
A résztvevők egy játék segítségével jutnak el a piknik helyszínére, és így szerzik meg
a kincskereséshez szükséges első nyomot. Érkezéskor piknikezünk, beszélgetünk,
utána pedig indulhat a keresés!
2. Kincskeresés
Elrejtett kincs lakozik Budapest egyik prominens parkjában. A csapatok csak közös
munkával, rejtvények megoldásával és leleményességgel vihetik sikerre a küldetést
és lelhetnek rá a kincsre. A csapatok külön utakon indulnak el, de csak
összedolgozva találhatják meg a kincset.
A program ára: 350.000 Ft + áfa

Rendelhető piknikkosarak:
Egy kosár egy 6 fős csapat számára elegendő étel-ital bekészítést tartalmaz. A kosár
tartalma egyedi igény szerint összeállítható, árkalkulációt egyeztetést követően tudunk
adni, vagy kérésre megadott büdzsé alapján segítünk az összeállításban.

Mix & Match csapatépítők
Programjainkat workshopok és csapatépítő játékok ötvözésével valósítjuk meg az ügyfél
igényei szerint. Játékos workshopjaink az irodában vagy választott külső helyszínen is
megvalósíthatók, önmagukban vagy egy teljes napos csapatépítő keretében csapatjátékkal
kiegészítve nyújtanak élménytréninget a kollégáknak.
Csapatfejlesztő Workshopjaink
Időtartam: 3 óra

Team Booster

Egy szervezet hosszútávú sikerének titka a
csapatokon belüli együttműködés, ezért érdemes
ezen dolgozni a hatékonyság érdekében. Team
Booster programunkon a résztvevők lehetőséget
és konkrét, jól bevált nemzetközi eszközöket
kapnak ahhoz, hogy fejlesszék együttműködésüket.
Ennek eredménye pedig egy igazságosan, őszintén
és transzparensen együttműködő, hatékony
csapat.

Időtartam: 3 óra

Csapatban
az erő

Az egyik többet csinál, a másik ahhoz nem is ért…
Micsoda káosz! Ez az a működés, ami a leginkább
hátráltatja a csapatokat és a szervezetet is az előre
haladásban. Ennek gyakran a feladatok egyenetlen
elosztása és a kompetenciák kiaknázatlansága az
oka. Játékos programunk segít a csapatnak abban,
hogy kompetencia alapon határozzák meg
feladataikat, hogy utána egyenletes terhelésben,
igazságos elosztásban végezhessék a munkájukat.

Időtartam: 3 óra

Breathe

A csapatokon belüli rejtett konfliktusok a
hosszútávú, jó együttműködés legnagyobb
ellenségei, ezért fontos, hogy legyen eszközünk
ezek kezelésére és leginkább megelőzésére. A
’Breathe’ azaz ’Lélegezz’ workshopunk segít
felvértezni a csapatot a rejtett konfliktusok elleni
küzdelemben. A csapat fellélegezhet, mert egy
tiszta, őszinte és transzparens kommunikáció váltja
fel az addig stresszes és frusztrált interakciókat.

Workshopjaink ára: 300.000 Ft + áfa

Témáink: SCARF,
Cynnefyn, Pozitív
összegű játék,
Cukorka modell

Témáink:
kompetenciatérkép

Témáink: SCARF,
peer-to-peer
visszajelzés

Csapatépítő Játékaink

Outdoor Kincskeresés

Kalóz játék

Outdoor
csapatfejlesztő tréning

A csapatok csak közös munkával, rejtvények
megoldásával és leleményességgel vihetik
sikerre a küldetést. A csapatok külön utakon
indulnak el, de csak összedolgozva juthatnak
el a célig, így játék közben javul a kollégák és
csapatok közötti együttműködés

Időtartam:
kb. 1,5-2 óra

A rejtvények és feladványok megoldása jó
időtöltés, és bizony, a problémamegoldó
gondolkodás, együtt gondolkodás nagyon
magas szintű működés. Izgalmas, nagy
kihívást jelentő játékunkat egy szabaduló
szoba tervező készítette.

Időtartam:
kb. 3 óra

Bárki által játszható, testet-szellemet
megmozgató outdoor játékokból raktunk
össze néhányat, amelyek a kommunikációt,
bátorságot, leleményességet és egymás
segítését igénylik a játékosoktól.

Időtartam:
kb. 2 óra

Outdoor Kincskeresés: 15.000 Ft + áfa / fő
Kalóz Játék: 12.000 Ft + áfa / fő
Outdoor Csapatfejlesztő Tréning: 12.000 Ft + áfa / fő

Helyszínek
Workshopjaink, Kalóz Játékunk és Outdoor csapatfejlesztő tréningünk az ország bármely
területén megtartható az ügyfél által választott helyszínen, Kicskereső Piknikünk és
Outdoor Kincskeresésünk megvalósítása Budapesten, általunk javasolt helyszínen
lehetséges.
Amennyiben bármelyik Mix&Match szolgáltatásunkat (kivéve Outdoor Kincskeresés) a
Hármashatár hegyen, együttműködő partnerünknél, a Hangár Bistróban, vagy egyéb
budapesti helyszínen rendeli meg, úgy a teljeskörű rendezvényszervezést grátisz adjuk.
Minden egyéb helyszínnel kapcsolatos szervezési feladat az ügyfelet terheli, ugyanakkor
felhívjuk a figyelmet, hogy minden esetben előzetes egyeztetést követően tudunk külső
helyszínen programot vállalni, mivel nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan környezetben
dolgozzunk a csapatokkal, ahol minden olyan körülmény adott, amely valóban élménnyé
teszi a közös munkát és játékot.

Budapesti Helyszíneink
Guckler Károly Kilátó, Hangár Bistro, Rotter Lajos Turistaház
A megrendelt programok időpontjától és hosszúságától függően a Hangár Bistro
szolgáltatásai az alábbiak szerint vehetők igénybe. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.

TÉTEL
Terembérlet
Reggeli*

Ebéd*

Uzsonna*

LEÍRÁS
A HANGÁR BISTRO KIZÁRÓLAGOS HASZNÁLATA
(HÉTFŐI ÉS KEDDI NAP ESETÉN)

ÁR
25.000 Ft + Áfa / óra

•
•
•

Kétkezes bagett szendvics (szalámis, sonkás)
Sós-édes apró süti
Májgombóc leves zöldségekkel gazdagon
Fokhagymában pácolt csirkecomb filé
Konfitált tarja szeletek házi pecsenyelével
Párolt jázmin rizs
Paradicsomos-bazsalikomos tagliatelle
parmezánnal
Kovászos uborka
Házi káposztasaláta
Vaníliás rizskoch házi csoki öntettel

•

Sós-édes apró süti

600 Ft + Áfa / fő

Coca Cola termékek
Sió rostos levek
Házi limonádé
Ásványvíz
Kávé,tea

2.000 Ft + Áfa / fő

•
•
•
•
•
•
•

•
•
Korlátlan üdítő
•
csomag
•
•

1.700 Ft + Áfa / fő

5.000 Ft + Áfa / fő

**Vegetáriánus illetve ételallergia miatti extra igényt előre kell jelezni.

Igény esetén a Rotter Lajos Turistaház közösségi terme kibérelhető 10.000 Ft + áfa / óra
áron (nem kizárólagos használatra), illetve ottalvós program esetén a Turistaház 50 főig tud
szállást biztosítani a szabad helyek függvényében.

