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Catalyst Global to ekskluzywna, światowa marka z 30-letnią
historią, słynna z projektowania i dostarczania innowacyjnych
i luksusowych form teambuildingowych. W skład tej organizacji wchodzi obecnie kilkudziesięciu partnerów w ponad 50
krajach świata. Jednym z nich jest firma Exprofesso, wyłączny
przedstawiciel na Polskę. Przynależność do organizacji daje
nam nieporównywalną na naszym rynku ofertę i możliwości
realizacyjne w dowolnym miejscu na Ziemi.
Organizacja firmuje najlepsze, wystandaryzowane programy
teambuildingowe, dostarczane przez sieć zaufanych partnerów. Wszystkie odpowiadają stale zmieniającym się trendom na rynku i ściśle podążają za oczekiwaniami Klienta.
Ich wyróżnikiem są zawsze inteligentnie zaprojektowane gry
i angażujące mechanizmy pracy zespołowej.

Wybierając Catalyst Global mają Państwo pewność, iż nasze
programy nie tylko bawią i pozwalają przeżyć miłe chwile, ale
też wpływają na zachowania uczestników, modelują kompetencje, a dzięki temu wspierają cele biznesowe.
Dzięki globalnej współpracy z siecią Catalyst możemy
zaoferować ponad 200 unikalnych programów i gier teambuildingowych, wyselekcjonowane pomysły na mądrą integrację z omówieniem, wystandaryzowane rozwiązania dla
międzynarodowych firm, jakość materiałów i profesjonalną
obsługę realizowanych projektów oraz referencje od globalnych
Klientów z ponad 50 krajów świata.

Od 2003 roku tworzymy i dostarczamy projekty szkoleniowe
oraz eventowe dla grup biznesowych z naciskiem na experiential
learning – uczenie przez doświadczanie.
Exprofesso oznacza sposób działania, czyli: „zawodowo”,
„profesjonalnie”, „zgodnie z fachową wiedzą”. Nazwa przypomina nam o tym, że równie ważne jak pasja i podążanie za
wyobraźnią jest profesjonalne działanie.
Jesteśmy znani z usług EDUTAINMENT dla biznesu: szkoleń,
gier biznesowych i programów teambuildingowych, łączących
rozrywkę z edukacją i opracowanych z myślą o najbardziej
wymagających Klientach korporacyjnych. Wspieramy ich kompleksowo organizując różnego rodzaju wydarzenia firmowe
i dbając o ich pełną obsługę w zakresie kreacji i logistyki.

Jako laureat wielu nagród i wyróżnień branżowych m.in. MP
Power Awards, Business Excellence Award czy Outstanding Industry Achievement Award, czujemy się upoważnieni do
śmiałego, łamiącego schematy propagowania experiential
learning w obszarze szkoleń oraz eventów, projektując innowacyjne warsztaty, gry na zamówienie, a nawet nietuzinkowe
konferencje czy jubileusze.
Opieramy naszą strategię przede wszystkim na rozumieniu
potrzeb biznesowych Klientów. Liczy się dla nas rozwój ludzi
poprzez interakcje, emocje i refleksje z doświadczenia. Nieustannie poszukujemy nowych sposobów pobudzania zaangażowania, rozwijania kompetencji, poprawy komunikacji czy wzmacniania lojalności, które prowadzą do jednego celu: budowy
bardziej efektywnych organizacji.
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Bean Around The World
Fabuła tej dynamicznej, skłaniającej uczestników
do myślenia gry, kręci się wokół handlu kawą.

Główne korzyści biznesowe:

12 - Nieograniczona

W pomieszczeniach
zamkniętych

2 godziny

Sprzyja
zdrowej rywalizacji

Zarządzanie zmianą i ryzykiem

Koncentracja na obsłudze Klienta

Przebieg gry:

Wnioski rozwojowe:

Zadaniem 12 zespołów jest
handel woreczkami kawy – od
zakupu towaru, aż po dostarczenie finalnego produktu do Klienta.
Liczą się umiejętności negocjacyjne i spryt sprzedażowy.
Uczestnicy zarabiają, kupując
towar bezpośrednio od dostawców, następnie handlują nim z innymi
konsorcjami, by na końcu sprzedać
mieszanki cennego napoju docelowym Klientom. Zwycięża to konsorcjum, które na koniec rozgrywki posiada najwięcej gotówki.

Bean Around The World to skłaniające do myślenia wyzwanie, które ożywi każdą konferencję, otworzy na nowe pomysły i przede wszystkim spowoduje zmianę w podejściu do
biznesu. Dzięki solidnej bazie zebranych informacji w trakcie
gry, będziecie mogli skupić się na takich elementach, jak
długoterminowa strategia, zarządzanie ryzykiem czy negocjacje z Klientem. Uczestnikom na każdym kroku towarzyszy oczywiście smak i zapach kawy, co pobudza ich do
działania i rozbudza zmysły - również te biznesowe. Doskonała znajomość rynku, profesjonalna obsługa Klienta i zdolność
do szybkiego reagowania na ciągle zmieniające się trendy
konsumenckie – to recepta na sukces. Wszystko to
odnajdziecie w naszej grze, która została tak zaprojektowana, aby wywołać współpracę między zespołami pracującymi nad postawionymi wcześniej celami sprzedażowymi.
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Rozwijanie umiejętności negocjacyjnych
Przepływ wiedzy i informacji w firmie

Beat the Box
ESCAPE YOUR C ONFE RENC E!

Szukasz sposobu na ożywienie firmowych
spotkań? Trafiłeś doskonale! Beat the Box
to propozycja na zbudowanie w Twoim zespole
ducha porozumienia i współpracy.

Główne korzyści biznesowe:

10 - Nieograniczona

W pomieszczeniach
zamkniętych

1 - 2 godziny

Sprzyja współpracy

Rozpoznanie mocnych stron zespołu
Praca pod presją czasu
Rozwiązywanie problemów

Przebieg gry:

Wnioski rozwojowe:

Wszystko rozpoczyna się od tajemniczej wiadomości wideo,
w której uczestnikom zostaje rzucone niełatwe wyzwanie.
Gracze łączą swoje umiejętności i wspólnymi siłami szukają
sposobu na złamanie kodu w zamku cyfrowym. W metalowej
skrzyni znajduje się wszystko czego potrzebują. Na jej otwarcie
mają tylko 90 minut, dlatego liczy się niestandardowe myślenie,
dobra komunikacja i kontrola upływającego czasu. Połączenie
ze sobą wszystkich uzyskanych wcześniej wskazówek, to
szansa na zdobycie prawidłowego kodu i zatrzymanie zegara.
Współpraca między zespołami to klucz do sukcesu. To ona
zapewnia końcowe zwycięstwo i satysfakcję wszystkim uczestnikom tego wyzwania.

Gra jest wyzwalającą kreatywność aktywnością, która ma za
zadanie zbudować dobre relacje
w zespole. A dzieje się tak, kiedy
uczestnicy zaczynają współpracować, łączyć swoje siły i motywować innych do działania.
Dzięki Beat the Box mają okazję
przekonać się, ile warte są umiejętności poszczególnych członków zespołu i ich wkład w rozwiązanie zagadki.
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Rozwijanie proaktywnej współpracy
Usprawnienie komunikacji w zespole

Beatswork
Zaraźliwe rytmy samby zamienią każdą grupę
w duży zespół perkusyjny! BeatsWork z wielkim
impetem wdarł się w świat eventów. I nic w tym
dziwnego, bo to jeden z najbardziej energetycznych
teambuildingów na świecie.

Przebieg gry:

Udział w BeatsWork to okazja, by pod okiem naszego
profesjonalnego bębniarza nauczyć swój zespół
podstawowych uderzeń i pauz obowiązujących w sambie.
Dzięki ćwiczeniom rozgrzewającym - opartych na
różnych technikach - uczestnicy przygotowują się do
gry na prawdziwych instrumentach, jak: bębny,
werble i grzechotki. Ale to nie koniec, w drugiej części
wyzwania zostaniecie postawieni przed zadaniem
przygotowania finału, którym będzie poprawne wykonanie utworu. Na pamiątkę otrzymacie od nas nagranie,
do którego będziecie mogli zawsze wrócić z miłym
wspomnieniem.
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Wnioski rozwojowe:

Projekt to dowód na to, że gdy ludzie
pracują razem jako zespół, nie ma dla
nich rzeczy niemożliwych – stają się
siłą nie do zatrzymania. Praca zespołowa zawsze przynosi większe korzyści
niż suma indywidualnego wysiłku.
Zasada jest prosta: jeśli każdy wykona
poprawnie swoją część zadania, to cały
zespół świętuje sukces. Osiągnięcie
udanego rezultatu zależy od współpracy
i pełnego zaangażowania wszystkich
uczestników.

Główne korzyści biznesowe:

16 - Nieograniczona

W pomieszczeniach
zamkniętych/
Na zewnątrz

Usprawnienie komunikacji w zespole
Rozwijanie współpracy zespołowej
Wyzwolenie energii uczestników
Integracja uczestników wyzwania

1 - 2 godziny

Sprzyja współpracy

Boom Time
boom time
Przebieg gry:

Unikalna i nowoczesna forma zjednoczenia zespołu.
Idealny lodołamacz każdej konferencji i spotkania
firmowego. Projekt Boom Time zapewnia niezapomniane doznania i zdrową dawkę adrenaliny, której potrzebuje przecież każdy z nas! Zagrajcie wspólnie utwór,
który stanie się Waszą melodią na długi czas.

Boom Time to muzyczny „icebreaker”, który motywuje do
działania. Jego uczestnicy będą postawieni przed niezwykle
ciekawym doświadczeniem – stworzenia muzyki za pomocą
tzw. Boomwhackerów, czyli kolorowych tub, wydobywających
z pustego wnętrza niepowtarzalne dźwięki. Wszystko zaczyna
się od rozgrzewki (wspólne odśpiewanie i odklaskanie melodii), podczas której sprawdzane jest poczucie rytmu
uczestników. W dalszej części, muszą oni odpowiednio
dostosować uderzenia plastikowych rurek do wyświetlonego
wyzwania muzycznego. Tylko zgrana „ekipa” będzie w stanie
wygenerować prawdziwe i poprawne dźwięki. W miarę postępów wzrasta tempo i trudność, a bloki z nutami poruszają się
szybciej. Trzeba natychmiastowo zareagować, by utrzymać
prawidłowy rytm.
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Wnioski rozwojowe:

Boom Time to znany na całym
świecie sposób na pobudzenie
atmosfery wśród publiczności
konferencji. To zabawne, angażujące i rzeczywiste wydarzenie,
podczas którego każdy odnajdzie w sobie duszę artysty. To
wyzwanie stworzone, by wyzwalać i pobudzać ukryte pokłady
energii, które drzemią w uczestnikach eventu.

Główne korzyści biznesowe:

20 - Nieograniczona

W pomieszczeniach
zamkniętych

10 - 45 minut

Sprzyja współpracy

Unikalna forma ożywienia publiczności
Rozwijanie współpracy zespołowej
Praca nad dynamiką w zespole
Integracja uczestników wyzwania
Unikalna forma zabawy i rozrywki

Bridging the Divide
To jedno z najciekawszych wyzwań, jakie możesz
postawić przed swoim zespołem. Efekty przejdą
najśmielsze oczekiwania. Wspólne budowanie mostu
łamie bariery komunikacyjne i odsłania blaski i cienie
pracy zarówno dostawcy, jak i Klienta.

Główne korzyści biznesowe:

16 - Nieograniczona

Rozwijanie współpracy zespołowej

W pomieszczeniach
zamkniętych/
Na zewnątrz

Usprawnienie komunikacji
Praca pod presją czasu

Przebieg gry:

Wnioski rozwojowe:

Uczestnicy naszego wyzwania mają za zadanie
zbudować gigantyczny most zgodnie z wytycznymi. W ściśle określonych ramach czasowych
mierzą się z ograniczonymi zasobami i barierami
komunikacyjnymi. Każda drużyna występuje
w podwójnej roli – dostawców i klientów. Jako
klienci projektują osobną część konstrukcji, a jako
dostawcy budują most zgodnie z dostarczoną
wizualizacją. Konstrukcja składa się z części
sektorów. Musi ona być wystarczająco duża,
solidna i stabilna, aby w finale zdalnie sterowany
samochód mógł po niej swobodnie przejechać.

Bridging the Divide jest aktywnością dla
zespołów o dużym potencjale rozwojowym,
wymagającą od uczestników wykorzystania umiejętności zarządzania projektami,
zarządzania sobą w czasie oraz budowy
dobrych, długofalowych relacji z Klientami.
Ostateczny cel naszego teambuildingu
jest w pełni efektem współpracy, którą
determinuje jakość komunikacji w zespole
rozproszonym. Zaskakujące jest to, jak
wiele możecie dowiedzieć się o sobie w trakcie
tej aktywności.
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Zarządzanie projektem
Doskonalenie obsługi Klienta

3 godziny

Sprzyja współpracy

Creative Juices
Zabawna i nowatorska, a przy tym interaktywna
i biznesowa gra symulacyjna, skoncentrowana wokół
zagadnień marketingu i komunikacji. Dobrze dobrani
ludzie do zespołu to gwarancja wielu pomysłów,
innowacyjnych przedsięwzięć, świetnych wyników,
a co za tym idzie - zadowolonych Klientów.

Przebieg gry:

Wnioski rozwojowe:

Podzielone zespoły reprezentują poszczególne działy
globalnej firmy produkującej napoje smoothie. Przedsiębiorstwo boryka się z problemami logistycznymi
takimi jak dostawy i ich planowanie czy zbyt krótkie
terminy realizacji zamówień. Zespoły mają pięć dni
(rund) na to, by wymienić się składnikami, wyprodukować dwanaście nowych koktajli i przygotować dla
nich skuteczną kampanię marketingową. Stworzone
przez was produkty mają zawojować rynek i co
najważniejsze – uratować przyszłość firmy. Zadanie
kończy się wyborem najlepszej koncepcji i wyłonieniem
zwycięskiego zespołu oraz degustacją smacznych
i zdrowych koktajli.

Creative Juices to doświadczenie biznesowe zapewniające dużą dawkę pozytywnej zabawy. Uczestnicy wyzwania wyjdą
z niego z nową energią i zapałem do
dalszych działań. Najważniejsze, by
nauczyć się na nowo współpracować,
aby osiągnąć „wspólny cel”. Terminowość,
precyzja, sprawna komunikacja to kluczowe elementy w procesie zarządzania
dostawami. Dostosowanie się do reguł,
otwiera szasnę na osiągnięcie końcowego
zwycięstwa w grze.
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Główne korzyści biznesowe:

24 - Nieograniczona

W pomieszczeniach
zamkniętych

1,5 - 2 godziny

Sprzyja współpracy

Planowanie strategiczne

Rozwiązywanie problemów
Usprawnienie komunikacji w zespole
Zarządzanie sobą w czasie
Projektowanie kampanii marketingowej

Crescendo
To jedna z najbardziej wyrafinowanych form budowania
kreatywności i zaangażowania w zespole. Uczestnicy
naszego muzycznego wyzwania w niecałą godzinę
zamienią się w orkiestrę smyczkową.

Przebieg gry:

Crescendo spaja i buduje więzi międzyludzkie
w atmosferze poruszającego i nowego dla wszystkich doświadczenia. Każdy otrzymuje jeden z dwóch
klasycznych instrumentów smyczkowych – skrzypce
lub altówka. Pierwsze minuty upływają na zapoznaniu
się z instrumentem i opanowaniu podstawowych
chwytów swojej linii melodycznej utworu. Wszystko
po to, by w finale wspólnie z innymi zagrać jedno
z największych dzieł muzyki klasycznej jak Kanon
Pachelbela. Czy to możliwe? Oczywiście, że tak, pod
warunkiem wspólnej pracy w synergii.

11

Wnioski rozwojowe:

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu kluczową umiejętnością jest wprowadzenie bądź utrzymanie ładu i harmonii w zespole.
Crescendo poprzez naukę gry na instrumentach rozwija umiejętności pracy
zespołowej oraz skutecznej komunikacji.
Udział w projekcie stwarza okazję na
porozumienie bez słów. To niepowtarzalna
szansa do wsłuchania się w siebie, tak
by zrozumieć drugiego człowieka.

Główne korzyści biznesowe:

8 - 150

W pomieszczeniach
zamkniętych

1,5 - 2 godziny

Sprzyja współpracy

Wychodzenie poza własną strefę komfortu
Unikatowe przeżycie zespołowe
Rozwój harmonijnej współpracy
Nauka porozumienia bez słów

Crime Solvers International
W CSI uczestnicy wyzwania zmieniają się w detektywów,
których zadaniem jest rozwiązanie zagadki pewnego
morderstwa. Rozgrywka wnosi jednak o wiele więcej
elementów zabawy, niż ma to miejsce w przypadku
prawdziwej „zagadki kryminalnej”.

Główne korzyści biznesowe:

6 - 300

W pomieszczeniach
zamkniętych

2 godziny

Sprzyja
zdrowej rywalizacji

Praca pod presją czasu

Rozwiązywanie problemów
Rozwój komunikacji zespołowej

Przebieg gry:

Najpierw scenariusz przestępstwa zostaje
przedstawiony zespołom detektywów. Otrzymują
one jednocześnie duże ilości różnych informacji,
jak nagrane rozmowy telefoniczne, zapisy
wideo z miejsca zbrodni i przesłuchań świadków,
zdjęcia czy raporty z sekcji zwłok. Ale uwaga niektórzy świadkowie zaczynają w trakcie
śledztwa zwodzić uczestników, a ich zeznania
wprowadzają w błąd. Ważne, by jak najszybciej
ustalić kto i dlaczego dopuścił się zabójstwa.
Tym bardziej, że czas jest ograniczony.
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Wnioski rozwojowe:

Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
są w tej rozgrywce kluczem do sukcesu.
Szybka wymiana informacji w trakcie
rozwiązywania zagadki kryminalnej staje
się dla uczestników istotnym elementem w śledztwie. Pozwala też sprawdzić,
jak uczestnicy zachowują się w sytuacjach
losowych, niezaplanowanych, często też
bardzo stresujących. Udział w niej to
odpowiedź na wiele pytań, z których
warto wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Umiejętność logicznego myślenia
i łączenia faktów

Escape the Mob
Pełna emocji gra typu escape room, podczas której
uczestnicy wyposażeni w tablety i zestaw różnych
przedmiotów odtwarzają własne kroki, aby ustalić swoje
alibi, odnaleźć ukryte diamenty i najważniejsze: uniknąć
zemsty mafii.

Przebieg gry:

Gra rozpoczyna się tajemniczym filmem
wideo, z którego uczestnicy dowiadują się, że
zostali zamieszani w napad doskonały. Znaleźli
się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Zespoły mają ograniczony czas
na to, by ustalić fakty i określić, o której dokładnie
godzinie i gdzie znajdowali się w noc, kiedy
doszło do rabunku. Jeżeli uda im się dociec,
kto ukradł diamenty, wyjdą z całej sytuacji bez
szwanku. To, co na Was czeka, to szereg
wyzwań typu: zagadki polegające na zamianie
cyfr, znajdowanie przedmiotów na obrazach,
rozpoznawanie wzorów, zapachów czy dźwięków. A wszystko przy użyciu specjalnej aplikacji na tablecie.
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Wnioski rozwojowe:

Grę Escape the Mob zaprojektowano w taki
sposób, aby każda osoba miała swój udział
w rozwiązywaniu wyzwań i realizacji różnych
twórczych i innowacyjnych zadań, w których
główną rolę odgrywają zdjęcia, filmiki, dźwięki,
zapachy, piosenki, taniec, limeryki itp. Zabawa
rozgrywana w czasie rzeczywistym umożliwia
uczestnikom zdobycie doświadczenia w nowych
i nieznanych sytuacjach, które mogą mieć
nieoczekiwane skutki i konsekwencje. Każda
wskazówka przybliża uczestników do rozwiązania, a ograniczony czas na rozwikłanie
zagadki gwarantuje napięcie i emocje od
pierwszej do ostatniej minuty gry. Zabawa
pokazuje mocne strony uczestników i uczy, w jaki
sposób reagować będąc pod presją.

Główne korzyści biznesowe:

12 - Nieograniczona

W pomieszczeniach
zamkniętych/
Na zewnątrz

Rozwijanie współpracy zespołowej

Nauka budowania i podtrzymywania relacji
Rozbudzenie kreatywności
Usprawnienie komunikacji w zespole

1 - 2 godziny

Sprzyja zdrowej
rywalizacji/
Sprzyja współpracy

Essence of Excellence
„Kto ma władzę nad zapachami, ten ma władzę nad
sercami ludzi” brzmi słynne przysłowie. Projekt Essence
of Excellence wymaga od uczestników skomponowania
produktu niepowtarzalnego – własnych perfum, dla których
trzeba stworzyć skuteczną kampanię sprzedażową.

Przebieg gry:

W trakcie dwugodzinnej symulacji uczestnicy wcielają
się w role kreatorów perfum, którzy próbują uchwycić
esencję zapachów i stworzyć z nich nowe mieszanki.
Efektem ich współdziałania ma być produkt doskonały
i jedyny w swoim rodzaju – słowem hit na rynku.
Dzięki temu wyrafinowanemu teambuildingowi,
oprócz ekscytującej zabawy, która wciąga zarówno
panie, jak i panów, uczestnicy dostaną szansę na
chwilę zanurzyć się w zaskakującym świecie zapachów
i poznać prawa nim rządzące. Wygrana przypadnie
grupie, której udało się stworzyć najlepszy produkt i jego
strategię sprzedaży.
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Wnioski rozwojowe:

Łączy nas więcej niż myślimy, a doskonałym
tego wyrazicielem jest zapach. Dzięki
udziałowi w tym nietuzinkowym wyzwaniu,
macie okazję sprawdzić, w jaki sposób
pracować, by uzyskać satysfakcję po
stronie Klienta, a także jak ważnym
elementem w pracy zespołowej jest
efektywna komunikacja. Przed skomponowaniem nowego produktu zespoły
muszą zrozumieć emocje i motywacje,
które rządzą na rynku drogeryjnym.

Główne korzyści biznesowe:

4 - Nieograniczona

W pomieszczeniach
zamkniętych

1 - 2 godziny

Sprzyja
zdrowej rywalizacji

Odkrywanie świadomości własnej marki
Rozbudzenie kreatywności
Zrozumienie perspektywy Klienta
Usprawnienie komunikacji w zespole

Flat Out: Pyramids:
Giant 3D pyramid puzzle
Wykorzystajcie siłę pracy zespołowej, stwórzcie
z płaskich elementów konstrukcję przypominającą
jeden z cudów starożytnego świata.

Przebieg gry:

Na początku rozgrywki zespoły otrzymują szczegółowe
plany i narzędzia do stworzenia elementów 3D
potrzebnych do zbudowania piramidy. Zespoły
współpracują ze sobą tak, aby połączyć elementy
i stworzyć jedną wielką konstrukcję. Po jej złożeniu,
drużyny dekorują budowlę sloganami i kolorowymi
materiałami, których zadaniem jest zwizualizowanie
najważniejszych wartości firmy. Powstała bryła
musi spełniać określone normy jakości jej wykonania.
To zadanie wymaga dokładności, zdyscyplinowania
i precyzji wykonania.
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Wnioski rozwojowe:

Umiejętność rozwiązywania problemów,
zarządzania czasem oraz dostępnymi
zasobami to kluczowe postawy w procesiebudowania jednej, wspólnej konstrukcji
w wymiarze 3D. Dzięki Flat Out:
Pyramids: Giant 3D pyramid puzzle
każdy uczestnik wyzwania ma szansę
sprawdzić swoją przydatność w zespole.
To cenne doświadczenie, które pozostaje
w pamięci uczestników na bardzo długo.

Główne korzyści biznesowe:

80 - 600

W pomieszczeniach
zamkniętych/
Na zewnątrz

Rozwiązywanie problemów

Koncentracja na wspólnym celu
Zarządzanie zespołem
Usprawnienie komunikacji w zespole

1,5 - 2 godziny

Sprzyja współpracy

FreshBiz

Zafunduj sobie i swoim pracownikom świeże
podejście do pracy zespołowej i biznesu. Dzięki
udziałowi w grze FreshBiz spojrzycie na firmę
z zupełnie nowej perspektywy.

Główne korzyści biznesowe:
Nauka przedsiębiorczości

4 - Nieograniczona

W pomieszczeniach
zamkniętych

2 - 5 godzin

Sprzyja współpracy

Rozwijanie współpracy zespołowej
Zarządzanie zmianą i ryzykiem
Budowanie i podtrzymywanie relacji

Przebieg gry:

FreshBiz polega na stworzeniu modeli myślowych,
pomocnych przy rozwiązywaniu problemów biznesowych, które wymagają od uczestników wykorzystywania nadarzających się możliwości. Gracze
podzieleni na czteroosobowe zespoły wspólnie
walczą przeciwko systemowi gry. Zwycięstwo
zapewnia dotarcie do miejsca oznaczonego na
planszy jako wyspa. Uczestnicy wyzwania, poprzez
ćwiczenie nowych, innowacyjnych metod przedsiębiorczego myślenia i twórczego rozwiązywania
problemów, osiągają zamierzone cele i odnoszą
sukces. W trakcie gry zdobywają nowe umiejętności
i rozwijają różne strategie, które pomogą im nie tylko
podczas symulacji, ale także w życiu codziennym.
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Wnioski rozwojowe:

W dzisiejszym, nieustannie zmieniającym się świecie, liczy się kreatywność,
innowacyjność i współpraca. Coraz
więcej firm zdaje sobie sprawę, jak
ważne jest wcielenie w miejsce pracy
wartości, jaką jest przedsiębiorczość, ale
nie zawsze wiedzą, jak to zrobić. Właśnie
po to powstała gra FreshBiz, „odświeżająca” rozumienie biznesu poprzez rozwój
przedsiębiorczego myślenia i mądrego
podejścia do prowadzenia firmy. Dzięki
niej proaktywność stanie się Waszym
codziennym nawykiem.

Pobudzenie proaktywności
i kreatywności biznesowej

Go Team

Dzięki zaawansowanej technologicznie aplikacji,
uczestnicy zamieniają się w poszukiwaczy skarbów,
detektywów na szlaku zbrodni, łowców głów, słowem –
w kogo tylko zapragną. Ta gra staje się dla nich podróżą
pełną zaskakujących interakcji i ciekawych przygód.

Główne korzyści biznesowe:
Pobudzenie zaangażowania

Rozwój strategicznego myślenia

Nieograniczona

Rozbudzenie kreatywności
Rozwijanie współpracy zespołowej
Unikalna forma zabawy i rozrywki

Przebieg gry:

Uczestnicy gry otrzymują tablety z aplikacją
Go Team połączoną z GPS-em. Podążają za
strzałką po wyznaczonym przez nas terenie
- może to być miasto, jego dzielnica bądź
budynek. Ich głównym zadaniem staje się
dotarcie do oznaczonych punktów i stosowanie się do podanych na tabletach wskazówek. Przewidziane w grze zadania logiczne
charakteryzują się różnym stopniem trudności i wymagają odpowiedzi w różnej formie
– odesłania zdjęć, filmików, zaznaczenia
prawidłowej odpowiedzi itp. Wszystkie
dotyczą fabuły, którą tworzymy na specjalne zamówienie Klienta. Ta z kolei może być
związana z celami biznesowymi czy przyszłymi
wyzwaniami firmy.
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Wnioski rozwojowe:

Go Team to narzędzie, za pomocą którego
zbudujecie jedność w swoim zespole. Uczestnictwo w grze pobudza w uczestnikach mocniejsze zaangażowanie w wyznaczone zadania, chęć
nawiązania współpracy z innymi i pobudzenia
drzemiących pokładów kreatywności. Cała mechanika
Go Team jest tak uszyta, aby zespoły musiały
wymieniać się między sobą zdobytymi informacjami i zasobami, a także posiłkować się oraz
wspierać na różne sposoby. Ważne, by uczestnicy zrozumieli, iż grają do jednej bramki. A do
tego potrzebna jest przemyślana strategia i sprawne działanie. Gra ukazuje również schematy
działania, jakimi kierowali się uczestnicy, pokonując
kolejne zadania. Łatwo je przeanalizować i wyciągnąć
z nich wnioski na przyszłość.

W pomieszczeniach
zamkniętych/
Na zewnątrz

Możliwość dostosowania do specyfiki
danej firmy

1 - 3 godziny

Sprzyja zdrowej
rywalizacji/
Sprzyja współpracy

Orchestrate!

Mówi się, że muzyka ma moc poruszania ludzi.
Orchestrate! pobudzi każdy zespół do osiągnięcia
niemożliwego. Potrzeba na to zaledwie dwóch godzin.

Główne korzyści biznesowe:
Rozwijanie współpracy zespołowej

25 - 300

W pomieszczeniach
zamkniętych

2 - 3 godziny

Sprzyja współpracy

Wychodzenie poza własną strefę komfortu
Praca nad dynamiką w zespole
Integracja uczestników wyzwania

Przebieg gry:

Przedstawiamy Orchestrate!, jedyną
w swoim rodzaju integrację, która
odmienia ludzi i zbliża ich do siebie jak
nigdy wcześniej. Uczestnicy naszego
teambuildingu wybierają najpierw na
jakich instrumentach muzycznych
chcą grać np. smyczkowych, dętych
czy perkusyjnych, a następnie pracują
w grupach pod kierunkiem zawodowców. Po opanowaniu potrzebnych
umiejętności jednoczą siły i tworzą
razem zgraną orkiestrę symfoniczną,
która pod batutą dyrygenta odgrywa
specjalny utwór muzyczny. Efekt jest
zawsze elektryzujący.
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Wnioski rozwojowe:

Projekt zaliczony jest do grona najbardziej prestiżowych
i spektakularnych teambuildingów. Prowokuje uczestników do wykorzystania całego drzemiącego w nich
potencjału oraz do wyjścia poza dostrzegane przez
nich ograniczenia. Wymaga ciężkiej pracy, skupienia
i prawdziwej współpracy w obrębie zespołu. Wynagrodzeniem tego trudu jest doświadczenie, którego nie da
się zapomnieć. Orkiestra symfoniczna to chyba najlepszy
przykład zespołu ludzi, który funkcjonuje jak jeden
organizm. Muzycy wykonujący różne zadania muszą
dostroić się do siebie i współpracować, aby osiągnąć
wspólny cel. Do tej pory podobne doświadczenie
zarezerwowane było tylko dla zawodowych muzyków.
Teraz to możliwe dla każdego z Orchestrate!.

Wywołanie niezapomnianych wrażeń
wśród uczestników

Outbreak

ESCAPE THE VIRUS!

Nadchodzi następca bestsellerowego programu Beat
the Box w nowej i fascynującej odsłonie! Stwórzcie
szczepionkę przeciw syntetycznemu wirusowi, który
zagraża światu. Nasz los jest w Waszych rękach i umysłach!

Główne korzyści biznesowe:

Rozpoznawanie mocnych stron zespołu
Praca pod presją czasu

6 - Nieograniczona

W pomieszczeniach
zamkniętych

1 - 2 godziny

Sprzyja zdrowej
rywalizacji/
Sprzyja współpracy

Rozwiązywanie problemów
Rozwijanie proaktywnej współpracy
Usprawnienie komunikacji w zespole

Przebieg gry:

Wyzwanie rozpoczyna intrygujące wideo. Uczestnicy
dowiadują się, że kilka miesięcy wcześniej odkryto syntetycznego wirusa, który niszczy zdolność ludzi do komunikacji i współpracy. Film przedstawia historię międzynarodowego zespołu naukowców, którzy podczas prac nad
szczepionką przeciwko wirusowi zostali zarażeni.
W rezultacie nie są w stanie dalej współpracować, ale na
szczęście swoje ustalenia zaszyfrowali i ukryli. Uczestnicy zostaną postawieni zatem przed arcyciekawym
wyzwaniem - muszą odkryć szczepionkę i uratować
świat! Przed nimi skrzynie, które trzeba odszyfrowywać
i ustalić, które próbki DNA należy umieścić w analizatorze. Trzeba jednak działać bardzo szybko. Czas ma tu
istotne znaczenie. W pomieszczeniu znajduje się ekran,
na którym wyświetlany jest mikroskopowy obraz wirusa
na żywo. Uczestnicy wyzwania muszą odkryć szczepionkę zanim wirus zacznie się mutować, przerwie barierę
neutralnych komórek i zakażenie zacznie się szerzyć.

19

Wnioski rozwojowe:

Outbreak to emocjonująca gra, która
uczy, że poprzez wspólne doświadczenie
rozwijamy
współpracę
zespołową oraz umiejętności radzenia sobie z problemami. W trakcie
wyzwania uczestnicy uświadamiają
sobie, że sukces całego zespołu
uzależniony jest od talentów,
mocnych stron i umiejętności
poszczególnych członków. Gra uczy
jak skutecznie i sprawnie współpracować pod presją czasu. Całość
odbywa się w ekscytującej i swobodnej atmosferze. Usprawnienie komunikacji i rozwój proaktywnej współpracy są dziś niezbędnymi narzędziami
do osiągnięcia sukcesu w zespole.

Integracja uczestników
Uruchamianie logicznego myślenia

Quickfire

Gra oparta o aplikację zainstalowaną na tablecie.
Program zawiera mnóstwo kreatywnych wyzwań,
koncentrujących się na budowaniu zespołu i poprawie
komunikacji.

Główne korzyści biznesowe:
Rozwijanie współpracy zespołowej

12 - Nieograniczona

W pomieszczeniach
zamkniętych

30 minut
- 2 godziny

Sprzyja zdrowej
rywalizacji/
Sprzyja współpracy

Przywództwo w praktyce
Rozbudzenie kreatywności
Usprawnienie komunikacji w zespole

Przebieg gry:

Każda drużyna rozpoczyna grę z tabletem, skrzynią
pełną sprzętu i niewielką ilością waluty. Uczestnicy
wybierają zadania spośród 100 dostępnym wyzwań
na zainstalowanej aplikacji. Wygrywa team, który
będzie sprytnie wydawał swoje fundusze, rozsądnie
planował dobór zadań i uzbiera najwięcej punktów.
Niektóre wyzwania mogą wymagać współdziałania
wszystkich uczestników, co dodatkowo uwidacznia
zapotrzebowanie na umiejętności przywódcze,
umiejętność strategicznego myślenia i skuteczną
komunikację. Tempo akcji rośnie stopniowo wraz
z upływem czasu, a presja nakręca uczestników,
tworząc niezwykłą atmosferę wyzwania.
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Wnioski rozwojowe:

Udział w Quickfire dostarcza mnóstwo
wniosków i informacji na temat zaangażowania i chęci podejmowania współpracy uczestników. Wyzwania grupowe
wymagają od zespołów stosowania
innowacyjnego myślenia. Jednostki
uczą się wykorzystywać umiejętności
komunikacyjne, aby wypracować wspólną strategię, a następnie przejść do
szybkiego i nieskrępowanego działania.
Najważniejsze, by wszyscy nauczyli się
doceniać swoje mocne strony i różnorodne zdolności innych członków swojego zespołu.

Integracja uczestników wyzwania
Unikalna forma zabawy i rozrywki

The Big Picture

W The Big Picture obrazowo motywujemy do działania. Stwórzcie ogromną grafikę, w której sami
odzwierciedlicie cele, misję i wartości swojej firmy.

Główne korzyści biznesowe:

50 - Nieograniczona

Komunikacja sprzyjająca współpracy

W pomieszczeniach
zamkniętych/
Na zewnątrz

Rozbudzenie kreatywności
Zarządzanie zespołem

Przebieg gry:

W The Big Picture zespoły współpracują i komunikują się
ze sobą tak, by stworzyć dzieło sztuki o ogromnych
rozmiarach, które składa się z wielu wzajemnie ze sobą
połączonych płócien. Przed wydarzeniem zaprojektujemy
dla Was obraz odzwierciedlający np. kluczowe wartości
Waszej firmy. W czasie wyzwania każdy zespół otrzymuje
dwa płótna, na jednym z nich wykonuje szkic zgodnie
z otrzymanymi instrukcjami, a drugie wypełnia kolorami.
Malując wspólne dzieło, poznacie siebie nawzajem w różnorodnych, często nietypowych rolach - wizjonerów, artystów
i wreszcie kreatorów sukcesu. Każdy uczestnik zabawy
będzie miał możliwość dołożenia własnej cegiełki w tym
barwnym zadaniu. Po zapełnieniu płócien uczestnicy
udają się na krótką przerwę, a w tym czasie fragmenty
obrazu zostają połączone w jedną wielką całość. W finale
następuje odsłonięcie dzieła przy burzliwych oklaskach
i wybuchu radości uczestników.
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Wnioski rozwojowe:

Dzięki tej grze uczestnicy zostaną
zaangażowani w proces, w którym
odkryją, że współpraca, budowanie
relacji oraz skupienie się na szerokiej
perspektywie może prowadzić do
osiągnięcia niebywałych rezultatów.
Wymiana
informacji
pomiędzy
zespołami na temat doboru kolorów,
połączeń pomiędzy elementami
oraz techniki malowania jest kluczowa, aby końcowe dzieło wyglądało
spektakularnie. Zespołowe arcydzieło
może zostać umieszczone w siedzibie
firmy.

Wspieranie pracy z wartościami
Budowanie poczucia wspólnoty

2 - 3 godziny

Sprzyja współpracy

The Infinite Loop

Teambuilding nowej generacji! Przełomowy na rynku
program już w ofercie Exprofesso! Połączcie świat
wirtualny z tym realnym, by uratować bohatera
naszego wyzwania, który został wchłonięty w inną,
alternatywną rzeczywistość. Pomóżcie mu wydostać
się z powrotem!

Przebieg gry:

Młody mężczyzna został wchłonięty w wirtualny świat gry, podczas
przymierzania gogli VR, które kupił od podejrzanej firmy o nazwie
The Odyssey. W czasie wyzwania zespoły przemieszczają się
pomiędzy światem wirtualnym a rzeczywistym. Ich zadaniem staje
się odszukanie wskazówek, które pomogą dotrzeć do zaginionego
bohatera, a następnie sprowadzić go z powrotem do świata realnego. W czasie wyzwania jeden z członków zespołu zakłada gogle VR
i zdaje bieżącą relację z wirtualnego świata, który widzi, podczas
gdy pozostali członkowie zespołu szukają powiązań i wskazówek
w świecie rzeczywistym. Do dyspozycji mają pewnego rodzaju
rozwiązania w formie zestawu kluczy, które otwierają drzwi do
różnych pomieszczeń za pomocą tzw. „Przewodnika Białych
Kapeluszy”. To wszystko brzmi bardzo tajemniczo, a zarazem
intrygująco! To jednak nie koniec tej misji. Kiedy już uczestnikom
wydaje się, że osiągnęli swój cel, zostają przeniesieni na drugi
poziom wyzwania, przemieszczając się przez te same pomieszczenia, tym razem wyposażone w bardziej skomplikowane zabezpieczenia… Cały czas na ekranie głównym dynamicznie prezentowane
są postępy i ranking poszczególnych zespołów.
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Wnioski rozwojowe:

Celem gry jest zachęcenie zespołów
do tzw. zdrowej rywalizacji. The Infinite Loop to innowacyjna gra biznesowa
wymagająca przywództwa, współpracy i komunikacji w czasie rzeczywistym. Im sprawniej przebiega komunikacja pomiędzy światem wirtualnym
i rzeczywistym, tym szybciej udaje się
zrealizować cel tej niezwykłej misji.
Gra daje mocne efekty rozwojowe w krótkim
czasie, dzięki maksymalizacji zaangażowania uczestników. The Infinite Loop to
uniwersalne i wysoce skuteczne narzędzie odpowiadające na problemy, z jakimi
borykają się współcześnie firmy wykorzystujące zdalną współpracę pomiędzy
zespołami.

Główne korzyści biznesowe:
Usprawnienie komunikacji w zespole
rozproszonym
Rozwijanie proaktywnej współpracy

4 - Nieograniczona

W pomieszczeniach
zamkniętych

30 minut
- 2 godziny

Sprzyja zdrowej
rywalizacji/
Sprzyja współpracy

Unikalna forma integracji
Umacnianie zaangażowania
Rozwiązywanie problemów
Rozpoznawanie mocnych stron zespołu
Praca pod presją czasu

Trade Winds
Dynamiczna gra, która rozwija umiejętności
negocjacji, gromadzenia informacji, budowania
nowych relacji oraz zrozumienia potrzeb Klientów.

Główne korzyści biznesowe:

12 - Nieograniczona

W pomieszczeniach
zamkniętych

1 - 2 godziny

Sprzyja
zdrowej rywalizacji

Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
Zarządzanie zmianą i ryzykiem

Przebieg gry:

Uczestnicy wyzwania wcielą się w role załogi statku pirackiego. Kadłub łajby jest wypełniony drogocennym łupem na
sprzedaż – złoto, rum, broń. Celem uczestników staje się
budowanie relacji z handlarzami w porcie. Dzięki temu będą
mogli powiększyć swój skarb. Nie wszyscy jednak są nastawieni na dialog. W Trade Winds trzeba wykazać się sprytem
i umiejętnościami komunikacyjnymi, by zdobyć istotne
informacje rynkowe. Gra odbywa się w czterech etapach,
z których każdy trwa symboliczny rok. Każdy z nich rozpoczyna się wymianą towarów, a kończy powrotem do portu
i przeliczeniem zysków. Wraz z rozwojem gry, zespoły
nawiązują relacje z innymi piratami i dzielą się z nimi zdobytą
wiedzą.
Dostępna także wersja z motywem mafijnym.
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Wnioski rozwojowe:

Mimo że jest to ćwiczenie oparte narywalizacji, zwycięskie zespoły to te,
które współpracują z innymi, stosują
strategię win-win i równocześnie
potrafią skupić się na swoich
wynikach. Podczas podsumowania,
zwycięzcy prezentują swoje strategie, dzielą się wnioskami i spostrzeżeniami na temat całej rozgrywki.
Dzięki temu zdobyta wiedza może
zaprocentować w przyszłości.

Komunikacja sprzyjająca współpracy
Budowanie relacji z kluczowymi Klientami

Trust or Bust

Kłamstwo to cecha charakterystyczna ludzkości.
Kłamiemy każdego dnia nawet do 200 razy! Co
powoduje, że zachowujemy się taki sposób? Po czym
poznać prawdę, a po czym fałsz? Tę skomplikowaną
tematykę w arcyciekawy, przewrotny i zabawny
sposób przybliża gra Trust or Bust.

Przebieg gry:

Uczestnicy stają się celnikami międzynarodowego portu
lotniczego i mają do czynienia z pasażerami, których
zachowanie może czasami budzić podejrzenia… Celem
gry jest nauka umiejętności, które w przyszłości pomogą
budować autentyczne relacje biznesowe i zaufanie do
Partnerów oraz Klientów firmy. W trakcie gry uczestnicy
uczą się odczytywać mimikę twarzy i mowę ciała,
a następnie tę wiedzę wykorzystują, by rozpoznać, kto
ma coś do ukrycia. Obie grupy: pasażerowie i celnicy
mają swoje cele – pasażerowie chcą jak najwięcej
przemycić, a celnicy jak najwięcej wykryć. Udział w projekcie
to także szansa na sprawdzenie swoich umiejętności
aktorskich, uczestnicy mają okazję „odegrać” kilka ról,
stworzyć kreacje pasażerów, dobrać odpowiednie kostiumy i ustalić strategię działania.
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Wnioski rozwojowe:

Trust or Bust to w praktyce możliwość poznania technik i umiejętności wykrywania prawdy oraz nauka
nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Zdolność do odróżniania
prawdy od oszustwa pomaga
zbudować lepsze relacje biznesowe
oparte na zaufaniu. Ta umiejętność
przydaje się w każdym procesie
podejmowania decyzji. Projekt uczy
zaufania, rozwija zdolności komunikacji niewerbalnej i doskonali w kwestii
obsługi Klienta. Dzięki udziałowi w Trust
or Bust zyskacie przewagę nad
konkurencją.

Główne korzyści biznesowe:

8 - Nieograniczona

W pomieszczeniach
zamkniętych

1 - 2 godziny

Sprzyja
zdrowej rywalizacji

Rozwijanie umiejętności negocjacyjnych
Nauka podejmowania decyzji
Usprawnienie komunikacji niewerbalnej
Zrozumienie istoty zaufania
w relacjach biznesowych
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