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Teambuilding? Hai să alegem
împreună din peste 80 de activități.
Teambuilding? Let’s choose
together from over 80 activities.

Ia-ți echipa și hai să ne măsurăm
împotriva forței pure a apei.
Take your team and let's battle
water’s raw force.

Conectează-te cu natura.
Împreună descoperim noi aventuri.
Connect with nature. Together we
discover new adventures.

Momentul acela când echipa ta vrea
să încerce niște jocuri și în interior.
That moment when your team
wants to try some indoor games.
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Vănătoare de comori, aventură urbană unică, raiduri 4x4 prin zone

Treasure hunt, unique urban adventure, 4x4 ride through wild areas?

sălbatice? Indiferent de tipul de teambuilding pe care îl dorești pentru

No matter what type of teambuilding you want for your colleagues

colegii și compania ta, putem alege împreună din peste 80 de activități

and your company, we can choose together from over 80 activities for

adresate echipei. Indiferent că ai în vedere un teambulding la mare,

your team. Whether you are thinking of a teambulding by the sea, in

la munte sau urban veți avea parte cu siguranță de un mix distractiv

the mountains or in the city, you will surely have a fun mix of river

cu traversări de râuri, căutări de comori în peșteri sau în cetăți săsești,

crossings, treasure hunting in caves or in Saxon fortresses, 4x4 ride,

raiduri 4x4, tiroliene și coborâri în caiace pe zăpadă, căutarea unui

zip line adventure, downhill kayaks on the snow, the search of a 18 cm

biban de 18 cm prin toată Delta Dunării, vânători de căpșuni pe Lacul

fish in the entire Danube Delta, strawberyy hunters on the Balea Lake,

Bâlea, turniruri medievale plus multe altele. Vă promitem că nu ne veți

medieval tournaments and so much more. We promise you will not

uita ușor.

forget us easily.

Location
outdoor

team games

Suntem împreună ca echipă. Asta-i tot ce contează.

It’s all about the team.
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Duration
No. of players
Adrenaline

3-6 h
10-300
30%

team games

MOUNTAIN
CHALLENGE

Descoperim noi provocări. Mereu în echipă.

We discover new challenges. Always as a team.
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Location
outdoor
Duration
No. of players
Adrenaline

3-6 h
10-300
70%

team games: mountain challenge

MOUNTAIN
CHALLENGE
Pachetul - tiroliană, rapel, plasă verticală,
orizontală, șenile, tavă, popice, traversare
pe corzi - este spectaculos prin acțiunile
în care este angrenată echipa.

TIROLIANĂ
ROPEWAY

RAPEL
RAPPEL

Traversarea se face pe un cablu de oțel,
dublu asigurat, atelierul cu rolă în care
fiecare participant se instalează pentru a
parcurge distanța din punctul de plecare
până în punctul de sosire.

Rapel înseamnă coborâre controlată pe coarda asigurată pe lângă un perete de stânca.
Participantul trebuie să-și controleze mai întâi frica, apoi mișcările pentru a finaliza acțiunea.
Se urmărește:
• controlul emo'iilor prin evaluarea și asumarea riscurilor,
• planificarea acțiunii prin calcularea mișcărilor,
• luarea în calcul a factorilor externi care influențează acțiunea (vânt, teren, ploaie), păstrarea
unor valori constante (viteza de coborâre).

The crossing is done on a steel cable,
double reinforced and the player starts
from one point of the ropeway, sliding
the distance until the finish point.

The package – rope way, rappel, vertical
and horizontal net, adapters, plate, pins,
crossing on flexible ropes – is thrilling
through the actions in which the team is
engaged.

R O PEW AY
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Rappel means descending controlled, on an abrupt wall using a double rope system.
The player must first control their fear and then their movements, to finalize the activity. Goal:
• control over emotions through assessing and taking risks,
• planning of the activity through careful calculation of movements,
• factoring in external elements that might influence the activity (wind, terrain, rain)
and maintaining constant values (speed of descent).

R A PPE L

TAVA
PLATE

team games: mountain challenge

CORZILE MOBILE
FLEXIBLE ROPES

PLASA VERTICALĂ
VERTICAL NET

PLASA ORIZONTALĂ
HORIZONTAL NET

Traversarea pe corzi mobile (paralele în
plan vertical sau orizontal) se poate face
între 10-40 m, la înălțimi de 3-40 m în
funcție de locație și solicitări. Individual
sau câte doi, participanții sunt asigurați
cu centuri, atât de corzi cât și lateral
pentru eventuale recuperări.

Doi concurenți încearcă să urce și apoi să
coboare o plas[ verticală cu ochiuri mari
fiind asigurați permanent de personal
specializat și încurajați de echipa.

Traversarea unei zone pe o plasa mobilă,
orizontală, în care fiecare participant va
trebui să găsească cea mai bună soluție,
plasa fiind instabilă, cu ochiuri relativ
mari 50 / 50 cm.

The crossing on flexible ropes can be
done between 10-40 m, at heights
ranging from 3 to 40 m, according to the
location and specifications. Individually
or in pairs, the players are secured with
belts, onto the rope.

F LE X I B LE R O PE S
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Two players try to climb and then to
descend a vertical net with big loops,
while constantly being supervised by
specialized staff and cheered by their
team.

V E RTI C A L N ET

Deplasarea din A în B, fără a atinge solul
și fără a vărsa apă, a unui recipient cu
apă, amplasat pe o placă susținută de
toți membrii echipei, printr-un număr
corespunzător de cordeline; destul de
simplu, nu? Nu se pot folosi mâinile
pentru susținerea cordelinelor și nu este
permis ca mai mult de două persoane din
echipă să nu țină tensionate legăturile.

This activity requires crossing an area
on a horizontal net, while each player
will have to find the best path. The net is
not the most stable, with relatively large
loops of 50 / 50 cm.

Getting from A to B, without touching the
ground and without spilling the water in
the container which is placed on a plaque
held by all the team members, through
a certain number of cords; easy peasy
right? You cannot use hands to hold the
cords and no more than 2 players in the
team can tighten the bindings.

H O R IZO NTA L N ET

PL ATE

team games: mountain challenge

ȘENILE
ADAPTERS

POPICE
PINS

ȘTAFETA ÎNVÂRTITĂ
TWISTED RELAY

Echipele trebuie să se sincronizeze în
mers pentru a pune în mișcare niște
„șenile” lungi cu legături multiple.
Se pot organiza concursuri pe un circuit
care devine îngust pe unele porțiuni și cu
unghiuri strânse.

Recuperarea unor obiecte dintr-un
perimetru, fără a atinge solul, de către
unul dintre membrii echipei, suspendat și
susținut de restul echipei, care trebuie să
găsească soluțiile cele mai bune pentru
a-l direcționa pe colegul « aerian » spre
indiciile din perimetru.

Membrii fiecărei echipe vor trebui
să parcurgă un traseu delimitat și să
efectueze anumite operațiuni, după ce în
prealabil se învârt de 10 ori în jurul unui
jalon – probă deosebit de antrenantă și
amuzantă.

The teams must synchronize walk to
set in motion long “tracks” with multiple
bindings. Competitions can be organized
on a track that becomes narrow on
certain parts and with sharp angles.

The player, who is suspended in the air,
recovers certain objects from an area,
without touching the ground. His team
will be supporting him from the ground,
by finding the best way to guide their
teammate through the clues in the
perimeter.

The members of each team will have to
complete a circuit and execute certain
tasks, all after a short 10 spins session
around a pole – extremely fun and
entertaining activity.

PI N S

T W I STE D R E L AY

A DA PTE R S
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WHAT’S
NEXT?
OPTIONALS.

CUBUL
THE CUBE

team games: mountain challenge

OPTIONAL.
MOUNTAIN
CHALLNGE
Pe lângă atelierele menționate, acest
pachet ar mai putea include următoarele
activități suplimentare. Aceeași energie
cu noi jocuri de echipă.

Besides the activities described above,
this package can include the following
extra activities. Same energy, new team
games.
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HARTA
THE MAP

RÂUL DE FOC
FIRE RIVER

Într-un perimetru dat, fiecare echipă
are ca temă să ascundă foarte bine 10
obiecte, după care să întocmească o
hartă care să conțină detaliile zonei
și locul unde sunt ascunse obiectele,
harta trebuind a fi cât se poate de fidelă
conținând toate indiciile necesare găsirii
obiectelor; apoi hărțile sunt schimbate
aleatoriu între echipe, urmând a se găsi
obiectele; - timpul total este compus din
timpul necesar întocmirii hărții + timpul
necesar găsirii obiectelor.

Membrii a două echipe, vor trebui să
traverseze un rău fără a atinge apa, care
este deosebit de toxică și periculoasă,
deplasarea fiind făcută cu ajutorul unor
``pietre`` ; fiecare participant are o piatră
a sa, pe care poate sta nelimitat, fără a
putea să o dea altui coechipier; totodată
este permis a folosi ``piatra`` altuia dar
nu mai mult de trei secunde; respectând
aceste reguli, vor trebui să traverseze
răul și atingerea malului opus trebuie
făcută de toți membri echipei odată, cu
recuperarea tuturor pietrelor din apă.

In a given area, each team has to
carefully hide 10 objects, then draw
a map containing the hidden areas,
accurate and with all the necessary clues
to find the objects. Then the maps are
randomly exchanged between teams
and the objects need to be found. The
total time of a team consists of the time
drawing the map + the time it took to
find all the objects.

The players of 2 teams will have to
cross a river with the help of “stones”,
without touching the water (very toxic
and dangerous). Each player has his own
rock which he can use unlimited times,
without being able to give it to another
teammate. At the same time, it is allowed
to use another person’s rock but for no
more than 3 seconds. Following these
rules, each team member must cross
and reach the other side, retrieving all
the rocks from the water.

Câte un membru al fiecărei echipe este legat
la ochi și introdus într-un perimetru dat de
unde pe baza indicațiilor echipei sale trebuie
să găsească elementele componente ale unui
cub pe care ulterior să-l asambleze.

One player from each team is blindfolded and
guided into a given perimeter, where based on
the instructions of his team the player must
retrieve the components of a cube which he
must then assemble to finish the activity.

TERENUL MINAT
MINED FIELD
Într-un perimetru se află câte 100 de mine
numerotate în culori diferite pentru fiecare
echipă; în perimetru va fi desemnat câte
un singur participant, care în cel mai scurt
timp, la indicațiile colegilor va trebui să
“dezamorseze”minele, călcând pe ele în ordine
crescătoare, de la 1 la 50, neavând voie să
atingă alte mine, în caz contrar fiind penalizați.

In an assigned perimeter there are 100 mines,
numbered with different colors for each team;
one player will represent their team in the
perimeter and in the shortest possible amount
of time, will have to “defuse” the mines,
stepping on them in increasing order from 1
to 50. They can’t step on other mines, or they
lose points.

team games

LOST
TREASURE
HUNT

Reușim doar împreună.

We succeed only together.
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Location
outdoor
Duration
No. of players
Adrenaline

2-4 h
10-300
50%

team games: lost tresure hunt

LOST TREASURE HUNT

LOST TREASURE HUNT

Este o acțiune neconvențională care își propune să evidențieze în mod special creativitatea, gândirea
liberă, imaginația; toate acestea în atmosfera strânsă de grup, unde fiecare idee personală trebuie
argumentată și deopotrivă discutată; transpunerea participanților într-o situație inedită, unde cu
mijloace limitate dar suficiente să creeze un cadru dat, să-și folosească toate resursele personale în
cadrul grupului să găsească locul fiecăruia în îndeplinirea targetului complex. Pe parcursul acțiunii
participanții vor avea de trecut diverse ateliere și quiz-uri menite să sporească gradul de complexitate
al evenimentului.

The treasure hunt is an unconventional activity which has the purpose to highlight
creativity, free thinking and imagination; all this in a tight-knit group atmosphere, where
any ideas must be well supported and debated among the group; it’s about transporting
the players in a unique situation, where they must use limited but enough resources
amongst each other and find their roles to complete the ultimate goal. Throughout
the activity, the players will complete various small workshops and quizzes, meant to
increase the complexity.

Ați ajuns într-un teritoriu ostil, sunteți separați de restul colegilor voștri dar ați găsit drumul spre
zona de evacuare. În drumul vostru, echipa are ca temă să ascundă foarte bine 10 obiecte, necesare
supraviețuirii colegilor voștri, după care să întocmească o harta cât mai exactă care să conțină
detaliile zonei și pozițiile unde sunt ascunse obiectele. Fiecare echipă va lăsa harta în urmă, astfel
încât colegii să poată găsi cele 10 obiecte vitale supraviețuirii. Deasemenea și echipa voastră va primi
o hartă a colegilor, urmând să faceți același lucru. Hărțile sunt schimbate aleatoriu între echipe.

You have arrived at a hostile territory, separate from your teammates you have managed
to find the road towards the evacuation area. On their way, each must hide 10 objects,
vital to the survival of your other teammates then draw a map with the details and
positioning of the objects. Each team will leave the map behind, for the other team to
be able to find their 10 life-dependent objects and this way the maps are exchanged
randomly.

Debrieful poate fi direcționat spre:
Comunicarea, factor esențial al succesului și performanței;
Competiţia, ca factor de creştere în aflarea rolului în cadrul echipei;
Responsabilizarea în efectuarea cerinţelor exerciţiilor;
Oportunitatea descoperirii de noi aptitudini;
Feedback-ul constructiv;
Evaluarea performanţelor grupului;
Încurajarea echipei;
Gestionarea conflictelor;
Managementul timpului;
Internalizarea valorilor;
Dezvoltarea şi definirea rolurilor în echipă.

The debrief can be oriented towards:
Communication, essential factor in achieving success and high-performance;
Competition, factor responsible for flushing out team roles; Accountability in
executing the goals;
Opportunity to discover new skills;
Constructive feedback;
Evaluating team performance;
Conflict management;
Time management;
Assuming values;
Defining and developing roles within the team.
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team games

Location
outdoor

all around

Lucru în echipă, comunicare & succes.

Team work, communication & success.
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Duration
No. of players
Adrenaline

3-6 h
10-300
50%

team games

all around: am selectat câteva dintre cele mai interesante activități pentru echipa ta...
SOKO
SOKO

PIRAMIDA
PYRAMID

CĂRUCIORUL ÎN MLAȘTINĂ
SWAMP CART

ORIENTARE
ORIENTATION

8-16 participanți vor muta “colete umane”
într-un depozit cu reguli de circulație
foarte stricte.

3 din cei 10-16 participanți nu pot atinge
pământul și vor fi ajutați de colegi să se
deplaseze cu ajutorul unui vehicul.

4-16 participanți improvizează un vehicul
(asemănător celor cu care vechii egipteni
transportau blocuri din piatră) și îl folosesc
pentru a se deplasa pe o distanță dată.

Amuzant-antrenant pentru orice mărime
a grupului, presupune deplasarea echipei
prin descoperirea unor indicii pe baza
hărții și a busolei magnetice.

8 to 16 players will move “human
packages” in a warehouse with very strict
traffic rules.

3 of the 10 to 16 players cannot touch
the ground and will be helped to move
around with a vehicle.

4 to 16 players build a vehicle (similar
to the ones Ancient egyptians used for
trasporting blocks of stone with) and use
it to move on a given distance.

Fun and entertaining for any group size,
this activity involves walking on a track
filled with clues which will be found using
a map and a magnetic compass.

SOKO

PYR A M I D

C A RT

CO M PA S S

PĂDURARII BEȚI
DRUNKEN FORESTER

ROATA DE REZERVĂ
SPARE TIRE

TANGRAM PUZZLE
TANGRAM PUZZLE

CONSTRUCȚIE RADIO
RADIO CONSTRUCTION

Echipele în multiplu de 4 vor ajuta 2
pădurari să se deplaseze cu bicicletele
lor pe un traseu dificil din pădure.

Cum înlocuim roată în pană a unui
autovehicul de teren, dacă ne lipsește
cricul?

Vechi joc asiatic, presupune formarea de
figuri geometrice prin alipirea unor forme
pretaiate. Totul în dimensiuni gigantice!

2 echipe aflate la distanță au sarcina de a
construi un dispozitiv complex. O echipă
are piesele iar cealaltă instrucțiunile.

Teams of 4 will help 2 foresters to
complete, on their bikes, a tough track in
the forest.

How do we replace the tire of an SUV,
without a jack?

Ancient Asian game - it involves forming
geometrical figures through matching
precut shapes. Everything in size giant!

2 remote teams have the task to assemble
a complex device. One team has the
pieces, the other has the instructions.

D RU N KE N F O R E STE R

S PA R E TI R E

TA N G R A M P U Z ZLE

R A D I O CO N STRU CTI O N

team games

all around: ...să vă testați abilitățile și comunicarea în echipă.
GARDUL OTRĂVIT
POISONED FENCE

TREASURE HUNT
TREASURE HUNT

CONDUCTE
PIPES

ALAMBICUL BUNICULUI
GRANDPAS’ STILL

Echipe de orice dimensiune. Trebuie să
depășiți o barieră aflată la înălțime, fără
să pierdeți contactul cu colegii.

Veți căuta indicii, chei, licori străvechi,
porțiuni de hartă sau obiecte aparent
lipsite de sens în locații dintre cele mai
inedite.
You will look for clues, keys, ancient
liquors, pieces of maps or apparent
nonsense objects in a unique setting and
aatmposhere.

Construiți un sistem de scurgere prin care
să transportați lichide periculoase fără
pierderi!

Remontați un alambic original de țuică
din piesele sale componente și puneți-l
în funcțiune. Obiectivul este obținerea a
100 ml de țuică adevărată!

Teams of all sizes. You must pass a barrier
set at a high point, without losing contact
with your mates.

PO I S O N E D F E N CE

You are building a drainage system in
which you transport dangerous liquids,
without losses!

TR E A S U R E H U NT

PI PE S

Put together an original distillation
apparatus and make it works. The goal is
to get 100 ml of real tuica!

G R A N D PA S ’ STI LL

PÂNZA DE PAIANJEN
SPIDERS’ WEB

GĂTIT ÎN AER LIBER
OUTDOOR COOKING

ASEDIU CU CATAPULTE
CATAPULT SIEGE

EVADAREA DIN TRIUNGHIURI
TRIANGLE ESCAPE

Un păianjen uriaș păzește obiecte de
mare valoare. Le puteți obține respectând
anumite restricții și...cu multă atenție!

Vom aprinde un foc și vom pune în operaă
rețete tradiționale, sau inedite. Vestea
proastă e că vom mânca ceea ce gătim!

Asamblați o catapultă după planuri antice
și asediați cu succes o cetate inamică.
Echipe de 4-10 participanți.

A giant spider is guarding great valued
objects. You can get to them by following
the rules and … being very careful.

We’re lighting a fire and putting in play
grand recipes, traditional and quirky. Bad
news is we have to eat what we cook!

Assemble a catapult using ancient
blueprints and successfully siege an
enemy fortress. Teams of 4 to 10 players.

Sunteți închiși într-un perimetru și puteți
ieși doar folosind anumite materiale și
fără să activați alarma. Planificați cu grijă
și derulati exercițiul tot așa!

S PI D E R S ’ W E B

O UTD O O R CO O KI N G

C ATA P U LT S E I G E

You’re locked in a contained area and
you can get out only by using certain
items and without triggering the alarm.

TR I A N G LE E S C A PE

Location
outdoor

olympic team day
Distracția continuă, tot în echipă.

The fun continues, only as a team.
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Duration
No. of players
Adrenaline

3-6 h
10-300
40%

team games: olympic team day

OLYMPIC TEAM DAY
Încă din vremea antichității, jocurile olimpice reprezentau pacea, unitatea dintre oameni și
încrederea în reușită.
Iar astăzi, aceste valori se aplică în continuare echipelor care își propun să reușească în orice
domeniu.

O LYMPI C TEAM DAY

Pe parcursul unei zile, echipele vor avea mai multe probe de trecut și task-uri de îndeplinit, totul
în spiritul distracției și competiției prietenești. De la probe de ștafetă, la sporturi individuale –
toate create pentru a-i face pe participanți să-și perfecționeze acțiunile de echipă.

From ancient times, the Olympic games have represented peace, unity among people and
faith in achieving greatness.
Today, these values still apply for the teams that put in the work together and make a goal
of succeeding.
Throughout a day, teams will have to pass multiple trials and tribulations, all in the name of
good fun and friendly sportsmanship. From relay racing to individual sports – all tasks were
designed to make the players perfect their team abilities.
O LYMPI C TEAM DAY
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Location
outdoor

water

Măsoară-te împotriva forței pure a apei.

Battle water’s raw force.
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Duration

2-8 h

No. of players

8-70

Adrenaline

95%

water

RAFTING
Rafting-ul este un sport white-water sigur
pentru toți cei dornici de aventură și adrenalină.
Toți ghizii Mareș Outdoor Events sunt
acreditați de către IRF ca Raft Guide, Trip
Leader (Senior Raft Guide) și / sau Whitewater
Rescue Technician. Rafting-ul este o activitate
intensă, dar și de relaxare care nu necesită
experiență, nefiind periculos. În sezonul
de rafting, din luna martie, până în luna
noiembrie, facem ture de rafting în fiecare
weekend pe râul Buzău. Punctul de întâlnire
este la baza noastră de rafting, pensiunea
Valea Lupului, Nehoiu, Buzău. Traseul nostru
de rafting pe Buzău are 13 km, aproximativ 3
ore de distracție cu noi.

Rafting is a safe white-water sport for all those
who want adventure and adrenaline. All the
Mareș Outdoor Events guides are accredited
by IRF as Raft Guide, Trip Leader (Senior Raft
Guide) and/or Whitewater Rescue Technician.
Rafting is an intense but also relaxing activity,
that does not require any previous experience,
not being dangerous. In the rafting season,
from March until November, we have rafting
tours every weekend on the Buzău river. The
meeting point is at our rafting base, Valea
Lupului Pension, in Nehoiu, Buzău. Our rafting
tour on Buzău river promises 13 km, about 3
hours of fun with us.

KAYAKING
KAYAKING
Cauți adrenalină? Diferența între o tură de
rafting și una de kayaking, pe aceeași secțiune
de râu este ca între o plimbare cu autobuzul și
una pe motocicletă. Te invităm să te inițiezi cu
noi în coborârea cu caiacul pe râuri de munte.

R AFTI NG

Are you looking for adrenaline? The difference
between a rafting tour and a kayaking tour on
the same river section is like the difference
between a bus ride and a motorcycle ride. We
invite you to start your initiation with us in
kayaking.

K AYA K I N G

water

RAPEL ÎN CASCADĂ
WATERFALL RAPPEL

CANYONING
CANYONING

Rapelul înseamnă coborârea unui perete
abrupt, folosind un sistem de coardă dublă.
Punem la dispoziție echipamente sigure, care
fac treaba să fie simplă. Coborârea în rapel
este plină de adrenalină, iar muntele oferă
numeroase posibilități de aventură. Această
activitate este pentru orice persoană doritoare
de aventură. Organizăm astfel de activități
în cele mai frumoase zone muntoase din
România. Una dintre aceste zone este cascada
Zbuciumată din munții Făgăraș.
Trăiește aventura alături de noi!

Canyoning-ul este un sport ce cuprinde mai
multe tehnici, printre care alpinism, rapel,
mers pe jos, înot pe un canion pe firul apei.
În fiecare vară, facem ture de Canyoning în
Porumbacu pe cel mai spectaculos canion din
sudul Transilvaniei.
Traseul este pentru oricine are o condiție fizică
medie și iubește natura. O astfel de aventură
durează aproximativ 3 ore.

Rappel means descending an abrupt wall
using a double rope system. We provide safe
equipment that makes job easy. This type of
activity is full of adrenaline, and the mountains
usually offer many adventure posibilities.
This sport is for any type pf person, who craves
for adventure. We organise waterfall rappel in
the most beautiful mountain areas in Romania.
One of these is Zbuciumata Waterfall from the
Fagaras mountains.
Enjoy the adventure with us!
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WATE RFALL R APE L

Canyoning is a sport that includes several
techniques, including climbing, rappel,
walking, swimming throug the canyon.
Every summer we organise canyoning tours
in Porumbacu, near Sibiu city, on the most
spectacular canyon in southern Transylvania.
The route is for anyone who has a medium
psysical condition and loves nature. Such an
adventure takes about 3 hours.

C A N YO N I N G

Location
outdoor

adventure
Conectează-te cu natura.

Get in touch with nature.
teamevents.ro | 20

Duration
No. of players
Adrenaline

2-8 h
10-50
99%

adventure

OFF-ROAD 4X4
OFF-ROAD 4X4

UTV - BUGGY
UTV - BUGGY

SNOWMOBIL
SNOWMOBIL

TURE E-BIKES
E-BIKES TOURS

Mașinile de teren, bine strunite de piloți
profesioniști pot parcurge trasee pe care
nu vi le-ați imaginat vreodată ca fiind
abordabile altfel decât pe jos. Munții
noștri oferă o multitudine de trasee.
Senzații țări garantate.

Buggy este un vehicul de teren pe 4 roți
și două locuri (locurile sunt dispuse unul
lângă altul – ca în mașină). Dispune de
roll-bar pentru protecția pasagerilor și
scaune racing. Distracție garantată.

Pentru iubitorii de zăpadă și peisaje de
iarnă snowmobilul este varianta ideală
pentru o activitate de echipa, cu o doză
de adrenalină și multă distracție.

Această activitate îți dă posibilitatea să
pedalezi cu ușurință o bicicletă de ultimă
generație cu asistare electrică pe o tură
de 2-3 ore. Nu facem un sport extrem
ci doar o plimbare cu bicicletă într-un
mediu plăcut și sigur.

SUVs, well-maneuvered by professional
drivers, can offer spectacular rides on
tracks you wouldn’t have thought to
be possible other than walking. Our
mountains offer a great variety of circuits.
Guaranteed thrills!

OFF-ROAD
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The Buggy is an SUV on 4 wheels with 2
seats (the seats are one next to the other,
like in a car). It has a roll-bar to secure the
passengers and racing chairs.

B U G GY

For those who love snow and icy winter
scenery, the snowmobile rides are a
great option for a team activity with just
the right amount of adrenaline.

S N O WM O B I L

This activity allows you to easily pedal a
high tech electric bike, for 2-3-hour ride.
It’s no extreme thrill, just a pleasant bike
ride in a safe and scenic environment.

E - B I K E S TO U R S

adventure

BALON
BALLOON

ECHITAȚIE
HORSE RIDING

ZBOR DE AGREMENT
FLYING

Balonul este ancorat la sol cu corzi de
20-50m. Acesta va face urcări și coborâri
repetate până la înălțimea permisă de
corzi, asigurând astfel un rulaj optim
pentru grupuri mari. Capacitatea nacelei:
3-4 persoane / tură.

Se pot organiza plimbări călare pe trasee
montane sau în regim de manej pentru
avansați și începători.

E timpul de zbor! Bucură-te de o vedere
panoramică, cu peisaje superbe alături
de echipa ta. Piloții profesioniști vor fi
ghizii tăi prin, altitudini care îți vor oferi
priveliști unice.

The hit-air balloon is anchored with cords
of 20-50m. It offers rides, ascending and
descending to the set height, ensuring an
optimal flow for large groups. Gondola
capacity: 3-4 people/ride.

BA LLO O N
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We can organize horseback rides on
mountain pathways or horse riding
exercises for beginner and advanced
level.

HORSE RIDING

It’s time to fly! Enjoy a panoramic view
with great sceneries alongside your
team. Professional pilots will be your sky
guides, from altitudes that will provide
unforgettable views.

F LYI N G

ENJOY
WHAT
FOLLOWS.

adventure

SURVIVAL
V-ați pierdut, fără nicio posibilitate de a comunica cu civilizația. Nu știți unde sunteți și nu
aveți nici un indiciu despre ce vă așteaptă.
Trebuie să învățați să supravietuiți și să găsiți calea de a ajunge la civilizație.
O echipă de traineri va învață tehnicile esențiale de supraviețuire în pădure: cum să aprindeți
focul, cum să faceți rost de mâncare și cum să dormiți în siguranță peste noapte. Iar apoi
trebuie să găsiți drumul salvator, trecând mai multe probe de echipa.

SURVIVAL

Un program care îmbină tehnicile de bază de supraviețuire cu creativitatea și lucrul în echipă.
Și asigură o zi deplină de distracție în natură!

You’re lost, without the possibility to communicate with the civilized world. You don’t know
where you are and have no clue what lies ahead.
You have to learn to survive and find your back to civilization.
A team of trainers will teach you essential techniques for surviving in the forest: how to light
a fire, how to get food or sleep safely at night time. Ultimately, you will have to find the road
to salvation by passing successfully as a team through trials.
A program which combines base survival techniques with creativity and team work.
Plus, it’s a full day of entertaining quests in nature!
SURVIVAL
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Location
outdoor

explore

Descoperim natura, împreună.

We discover nature, together.
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Duration
No. of players
Adrenaline

2-8 h
10-50
90%

explore

SKI DE TURĂ
SKI TOURING
Venim către dumneavoastră cu instructori autorizați și atestați la nivel
național și internațional de ISIA, International Ski Instructors Asssociation,
cu peste douăzeci de ani de experiență în sporturile montane. Oferim
cursuri de ski individuale și de grup, atât pentru începători, cât și pentru
intermediari sau nivel avansat. Veți avea parte de ghidaj și consiliere, pe
pârtie, în afara ei și în alegerea și ajustarea echipamentului.
Pentru cei mai ambițioși organizăm turele de ski de tură. Alături de noi,
ski-ul de tură oferă mai mult decât o experiență sportivă și anume, o
experiență de neuitat în natură, departe de stațiunile de ski aglomerate și
de civiliația zgomotoasă.

We come to you with certified instructors, accredited both nationally and
internationally by ISIA, the International Ski Instructors Association, with
over twenty years of experience in mountain sports. We offer individual
ski and group classes for beginners as well as for intermediate or advanced
level. You will have guidance and counselling on the track, outside of it
and in the equipment adjustment.
For the most ambitious we organise ski touring. With us, a ski tour offers
more than just a sporting experience but also an unforgettable experience
in virgin nature, away from crowded ski resorts and noisy civilisation.
SKI TOUR I NG
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explore

SPEOLOGIE
SPELEOLOGY

TURE ALPINE
ALPINE TOURS

Vara și toamna explorăm intens lumea
peșterilor. Cu noi ai posibilitatea să vezi cele
mai ascunse și mistice zone ale României și de
a explora locuri în care mulți nu au ajuns.

Via Ferrata, drumeție, rapel, tură alpină. Turele
noastre alpine sunt un mix nebun de aventură,
relaxare, evadare din rutină și conexiune cu
natura. Facem astfel de ture, atât în România,
cât și în alte țări precum Muntenegru, Nepal,
Georgia, Grecia. Toate acestea într-o notă de
siguranță și cu un echipament corespunzător.

In summer and autumn we explore the
world of caves. With us you can see the most
mysterios and hidden areas of Romania and
explore places where many have never been.

S PE LE O LO GY

Via Ferrata, hiking, rappel, alpine tour.
Our alpine expeditions are a crazy mix of
adventure, relaxation, routine escape and
connection with nature. We organise such
tours, both in Romania and in other contries
such as Nepal, Montenegro, Georgia, Greece.
All this in a safety note and with a proper
equipment.

ALPI NE TOURS
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explore

TURE ADVENTURE EXTERNE
EXTERNAL ADVENTURE TOURS
One life. Live it. Așa sună deviza noastră. Și nu este numai un motto, este
un mod de viață. Dacă mergi cu noi cel puțin într-o tură vei afla și de ce.
Indiferent că mergi cu noi la rafting în Muntenegru pe ape turcoaz, sau
alături de noi în Islanda să te lași uimit de Aurora Borealis, sau cu noi în
Safari în Africa, întotdeauna vei avea ocazia să vezi locuri inedite. Turele
noastre nu sunt rupte din cataloage prăfuite, ci sunt expediții cu suflet, în
care învățăm împreună să ieșim din zona de confort.
Una dintre cele mai populare expediții externe este 3Rivers Muntenegru,
care înseamnă 3 parcuri naturale, un sit UNESCO și 3 râuri magnifice.

EXTE R NAL ADVE NTUR E

One life. Live it. That is our motto. Is not just a motto. It is actually a way
of life. If you go with us at least in one expedition you will find out why.
Whether you go raft with us on the turquoise water in Montenegro, or join
us in Iceland to be amazed by the Northern Lights, or with us in a walking
safari in Africa, you will always have the chance to see unusual places. Our
expeditions our not from dusty catalogs, but they are made with love and
passion, in which we learn together to get out of our comfort zone.
One of the most popular expedition is 3Rivers Montenegro, which means
3 natural parks, one UNESCO sit and 3 magnificent rivers.
EXTE R NAL ADVE NTUR E
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Location
outdoor

easy team fun

Suntem împreună ca echipă. Asta-i tot ce contează.

It’s all about the team.
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Duration
No. of players
Adrenaline

3-6 h
10-300
45%

easy team fun

PAINTBALL
PAINTBALL

TIR CU ARCUL
ARCHERY

TIR CU PUȘCA
SHOTGUN

Paintball-ul este un joc în care strategia și
spiritul de echipă determină participanții
să se implice ca și într-o lupta reală în care
fiecare își epuizează forțele până la maxim.
Echipamentul este de ultimă oră (arme
semiautomate, costume și veste de protecție,
măști, ochelari, etc.)

Un bun arcaș este o persoană care-și păstrează
stăpânirea de sine chiar și în momente de stres
profund sau de conflicte. Frumusețea kyudo
îmbunătățește viață și stimulează spiritul.
În kyudo, adevărul și bunătatea sunt prin
definiție frumoase. Frumusețea poate fi găsită
de asemenea și în grația desăvârșită a arcului
japonez și în eleganța veșmântului tradițional
al arcașului.
An excellent marksman is a person with
composure even in the most stressful and
conflictual situations. Kyudo beauty improves
life and stimulates the spirit. In kyudo, truth
and kindness are by definition beautiful.
Beauty can also be found in the utter grace of
the japanese bow and in the elegance of the
traditional garment worn by the fighter.

Motivele pentru care oamenii practică tirul sunt extrem de diverse:
- persoane dornice de deconectare (nu te poți gândi la nimic cât timp încerci să ții linia de
ochire în dreptul țintei);
- posesori de arme care doresc să învețe să le utilizeze corect și în siguranță, pasionați de
vânătoare care vin să își perfecționeze stilul sau doar își facă mână în extrasezon;
- oameni dornici să capete aptitudinile cu totul speciale pe care ți le dezvoltă tirul;
(autocontrol, precizie, capacitatea de a lua decizii în fracțiuni de secundă, viteză de reacție).

Paintball is a game where strategy and team
spirit makes the players to get super immersed
in an epic clash in which all forces are deployed
on both sides. The equipment is high-tech
(semi guns, costumes and protection vests,
masks, glasses, etc.)

PA I NTBA LL
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A R CH E RY

The reasons for which people practise shooting are:
- they want to disconnect (you’re really focused, you can’t really think of anything while
trying to aim);
- they are gun owners who want to learn to use then correctly and safely, hunting enthusiasts
who come to perfect their style or just practice;
- they are people who want to develop certain skill that you can develop (self-control,
accuracy, quick decision-making and fast responses).

S H OTG U N

easy team fun

RACING SIMULATOR CURLING
RACING SIMULATOR CURLING

GOLF
GOLF

TRUFFLE HUNT
TRUFFLE HUNT

În premieră în România cel mai
performant simulator din lume, testat de
piloți renumiți, precum Lewis Hamilton
și Valentino Rossi. Cu acest simulator
aveți ocazia să vă simțiți adevărați piloți
de curse, trăind în deplină siguranță
adrenalina din fiecare viraj.

Cu puțin training și multe încurajări de la
trainerii noștri, echipa voastră va învăța
elementele de bază ale curling-ului.
E un sport interactiv, care acoperă o gamă
largă de zone: leadership, comunicare,
încredere, rezolvare de probleme și lucru
în echipă.
With a bit of training and a lot of
cheering from our trainers, your team
will learn the basic elements of curling.
It’s an interactive sport, which covers a
large range of experiences: leadership,
communication, trust, problem-solving
and teamwork.

Pentru cei care și-au dorit dintotdeauna
să încerce dar și pentru cei experimentați
care au mai fost pe un teren de golf,
activitatea noastră pentru echipă
garantează multă concentrare și tot pe
atât amuzament.

În timpul vânătorii, veți afla noi lucruri
interesante despre trufe și poate vom
și descoperi unele, mulțumită nasului
talentat al câinilor noștri. La sfârșitul zilei,
vom savura cu toții mai multe preparate
gustoase cu trufe, acompaniate de
vinurile potrivite.
During the hunt, you’ll find out interesting
facts about truffles, and hopefully
we’ll even discover some, thanks to the
talented nose of our dogs. At the end of
the day, we’ll enjoy together some tasty
dishes with truffles, accompanied by
suitable wines.

CU R LI N G

G O LF

First time in Romania – the most highperforming simulator in the world, tested
by great pilots like Lewis Hamilton and
Valentino Rossi. With this simulator, you
can feel like real race pilots and enjoy
safely the adrenaline in every turn.

R A CI N G
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For those who always wanted to try but
also for the more experienced ones who
have been on a golf course before, our
team activity will provide a ton of focus
and equally as much fun!

TRU F F LE H U NT

easy team fun

SKI / SNOWBOARD
SKI / SNOWBOARD

AIRSOFT
AIRSOFT

Sporturile de iarnă sunt o plăcere, atât pentru
cei mici, cât și pentru adulți. Schiatul este unul
din puținele sporturi care implică dezvoltarea
tuturor mușchilor corpului și asigură o
dezvoltare armonioasă. Snowboardingul este
un sport intens, care presupune schimbări
rapide de direcție, ce ajută la flexibilitate și
echilibru. Vă propunem lecții de alunecare pe
zăpadă, dar și competiții amicale cu premii și
amuzament garantat între colegi. Bucură-te
cu adevărat de ce are iarna de oferit!

O “bătălie” de airsoft între 2 echipe, ambele la
fel de dornice de victorie, este o variantă foarte
bună de activitate, mai ales pentru iubitorii
de jocuri video sau jocuri de strategie în
general. În plus, testează și antrenează multe
abilități: coordonarea în echipă, leadership-ul,
concentrarea și luarea deciziilor.

Winter sports are a delight, both for young
kids and adults alike. Skiing is one of the few
sports which implies the whole body and
assures a harmonious muscular development.
Snowboarding is an intense sport, which
implies rapid shifts in direction, which help
with flexibility and balance. We’re proposing
lessons to get you started on the snow, but
also challenge you to one of a kind contests,
with prizes and guaranteed fun among peers.
Enjoy everything that winter has to give!
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SKI / SNOWBOARD

An airsoft “battle” between 2 teams, both eager
to win, is a great activity option, especially
for video game lovers and strategic games in
general. Moreover, it will test and train many
abilities: teamwork, leadership, focus and
decision-making.

AI RSO FT

indoor
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Pentru momentele în care vremea nu permite activități outdoor sau

For those moments when the weather is not friendly or if your team

dacă echipa ta vrea să încerce niște jocuri și în interior, opțiunile

wants to try out some indoor games, the options are varied: laser-filled

sunt variate: trasee cu laser, scenarii de aventură, joculețe de minte

routes, adventure scenarios, brain teasers, deftness testing challenges

și îndemânare și multe altele. Alege-le pe cele potrivite echipei tale

and many others. Pick the right ones for your team or try them all

sau încercați-le pe toate, într-un maraton de distracție și încordare a

in a fun marathon of stretching all abilities: teamwork, coordination,

tuturor abilităților: muncă în echipa, coordonare, comunicare, precizie

communication, precision and creativity. You’ll want a redo to beat

și creativitate. Veți dori să va întoarceți să va bateți propriile recorduri.

your own records.

indoor

TEAM GAMES
Programul propus își dorește ca într-o atmosferă de relaxare și umor, să descopere
aptitudinile fiecărui participant şi să le pună în valoare în folosul echipei.
Activitățile alese dezvoltă şi îmbunătățesc spiritul de echipă, ajută la înlăturarea barierelor
psihologice, duc la creşterea încrederii în sine, subliniază importanța comunicării;
Datorită faptului că aceste activităţi se desfăşoară în aer liber, pe lângă trăirile intense
care vă vor elibera de stresul cotidian, mişcarea şi aerul curat sunt reale câştiguri.
Programul este structurat ca un circuit, în care probele cu implicare fizică alternează cu
cele de concepție și imaginație, echipele aflându-se într-o întrecere antrenantă.

This program is designed to uncover the skills of each player and use them for the good
of the team, in a relaxed and humorous atmosphere.
The activities develop and raise the team spirit, helping to surpass psychological barriers,
increase confidence and highlight the importance of communication.
In addition to all the intense sensations meant to release you from everyday stress,
moving around in fresh air is the true gain.
The activity is structured as a circuit, on which the teams compete in both physical and
creative trials.
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Location
indoor
Duration
No. of players
Adrenaline

3-6 h
10-100
15%

indoor: team games

MARSHMELLOW
CHALLENGE

RAZE LASER
LASER RAYS

ROBOȚII
ROBOTS

Echipa trebuie să ridice/construiască,
doar cu resursele puse la dispoziție de
către traineri, cea mai înaltă structură
posibilă, care să susțînă in vârf o bezea.

Parcurgerea unui traseu delimitat, plin
de mine și raze laser, încercând evitarea
declanșării exploziilor, respectând doar
indicațiile colegilor.

The team has to build the highest
construction possible, using the materials
brought to them by the trainers, with a
marshmallow on top.

The activity involves completing a route
filled with mines and laser rays following
the instructions of the teammates,
avoiding to trigger the mines.

Montarea unui ansamblu / puzzle din
mai multe componente, de către unul
sau mai mulți membri ai echipei legat /
legați la ochi, cu indicațiile și îndrumările
colegilor.
Putting together a puzzle out of many
pieces, by one or more blindfolded
players, following the guidance of their
teammates.

NAUFRAGIAȚII
SHIPWRECKED

Toți supraviețuitorii trebuie să plece de
pe epava cu o pluta improvizată și să
ajungă pe insulă.
Pe pluta au voie maxim 2 persoane!
Aveți 3 minute timp de pregătire! Pluta
nu poate stă la mal mai mult de 1
minut (fără traversare) Odată începută,
traversarea trebuie finalizată!

All the survivors must flee the shipwreck
on an improvised raft and get to the island.
On the raft, there can be maximum 2
people.
You have 3 minutes to prepare! The raft
stays at the shore for no longer than 1
minute (without crossing). Once begun,
the crossing must be completed!
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TRANSPORTATORII
TRANSPORTERS

Deplasarea din ‘’depozit’’ până în ‘’zona
de piață ‘’ a unui număr cât mai mare de
produse fără folosirea mâinilor.

Getting as many objects as possible from
“the warehouse” to the “market place”,
without using hands.

indoor

SIMULĂRI SUPRAVIEȚUIRE
HUMAN SYNERGISTICS
Aceste simulări sunt o ocazie unică de a observa și cuantifica obiectiv măsura în care o echipă are
nivelul de sinergie necesar atingerii rezultatelor pe care le urmărește.
Simulările de supraviețuire sunt exerciții care solicită membrilor echipei să lucreze eficient
împreună pentru a depăși momente în care viața le este pusă în pericol. Simulările pot fi folosite
pentru a exersa luarea deciziilor în echipa, consolidarea unor norme și standarde constructive de
colaborare între membrii echipei sau pentru a introduce valoare proceselor care produc sinergie
și transformă un grup într-o echipă.
Sesiunile care se construiesc în jurul acestor simulări debutează cu exercițiul propriu-zis, urmat
de autoevaluarea eficienței și a calității proceselor de decizie și de lucru în echipa cu instrumentul
GSI (Group Style Inventory TM) și se finalizează cu aprofundarea unor lecții: ce a făcut bine
echipa și poate fi continuat în viață de zi cu zi în business, ce ar putea face diferit și ce ar trebui să
înceapă să facă în viitor în ședințe de echipe sau alte ocazii de lucru în echipă.

H U M A N SY N E R G I STI C S

H U M A N SY N E R G I STI C S

Location
indoor
Duration

These simulations are a unique opportunity to observe and measure objectively the level of
synergy a team has, in order to achieve their goals.
The survival simulations are exercises in which the members of the team are tasked with working
efficiently together to get through moments in which their lives are endangered. They can be
used to practice team decision-making, to consolidate constructive collaboration norms and
standards or to provide value to activities which lead to synergy and make a group into a team.
The sessions kick off with the exercise per se, then the self-evaluation of the efficiency and quality
of the decision and team working processes, which is using the GSI instrument (Group Style
Inventory TM) and ends with a thorough analysis of the lessons we can learn: what the team did
well and can apply in their day to day business life, what they could have done differently and
what they should start doing in the future in their meetings or other team work situations.
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No. of players
Adrenaline

2-6 h
10-300
15%

indoor

SCENARIU TEAMBUILDING:
LOST DUTCHMAN
«În căutarea minei de aur pierdute a olandezului» este o simulare de business de la Performance
Management Company care se folosește în proiectele de team building sau de dezvoltare
organizațională, cu aplicare și debrief posibil pentru aspecte precum: comunicare, motivare,
leadership, planificare strategică, inovație și creativitate, project management, calitate.
HOW TO
Participanții lucrează în echipe în cadrul simularii. Întregul proces conține următoarele etape:
• Introducerea jocului și a obiectivului echipelor
• Descrierea regulilor, proceselor și procedurilor
• Planificare strategică în echipă
• Simularea efectivă – 20 de zile cu vreme diferită a câte 3 minute fiecare
• Inventarierea rezultatelor
• Debrief al rezultatelor, comportamente și concluzii

Lost Duchman is a business simulation from the Performance Management Company who use
in their team buildings or organizational development projects, techniques that make possible
debriefs and applications for areas such as: communication, motivation, leadership, strategic
planning, innovation and creativity, project management, quality.
HOW TO
During the simulations, the players work in teams. The whole process has the following steps:
• Introducing the game and the objectives to the teams
• Describing the rules, processes and procedures
• Team strategic planning
• Effective simulation – 20 days with different weather of 3 minute each
• Results tally
• Debrief of results, behaviours and conclusions.

teamevents.ro | 36

LOST D UTCHMAN

LOST D UTCHMAN

Location
indoor
Duration
No. of players
Adrenaline

2-6 h
10-300
15%

culinary
Împărțiți rețete delicioase între voi la birou și vă întreceți prietenește

Do you share with each other in the office delicious recipes or friendly

intern în mici concursuri culinare? Sau urmăriți emisiuni ale chefi-lor

compete internally in cooking/baking contests? Or do you follow local

din afară sau locali? Atunci următoarele noastre activități ar putea

or foreign famous chefs? Then our next activities could be for you!

fi exact pentru voi! Explorați-vă creativitatea și abilitățile culinare și

Explore your creativity and culinary smarts and work together, on the

lucrați împreună, contra cronometru pentru depășirea unor provocări

clock to conquer tasty challenges. With special guests as trainers, it’s

super gustoase. Cu traineri invitați speciali, este o experiență inedită și

a unique and unforgettable experience.

de neuitat.
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culinary

MASTERCHEF CHALLENGE

MA STE RCHE F

Echipele vor fi antrenate într-o competiție savuroasă pentru a planifica, a concura și a câștiga.
Ingrediente spectaculoase și echipamente de ultimă generație vor sta la dispoziția concurenților.
Iar entertaineri celebri vor face deliciul team building-ului culinar!
CE PRESUPUNE ACEST PROGRAM
Grupați în echipe, participanții trebuie să planifice un meniu, să împartă responsabilități și să
lucreze contra cronometru pentru a finaliza proba gătitului.
Un trainer celebru va superviza întreagă activitate și va interveni cu sugestii, opinii și reguli noi.
Pe parcursul programului, vor apărea elemente noi precum: schimbarea meselor de lucru între
echipe, obligativitatea utilizării unui anumit ingredient, renunțarea la unul din instrumentele
principale de gătit etc.
În final, fiecare echipă trebuie să-și susțină meniul realizat în față unui juriu format din trainer și
reprezentanți ai board-ului firmei.

The teams will engage in a savoury competition to plan, compete fairly and ultimately win.
The players will face surprize ingredients and use state-of-the-art equipment. Plus, celebrity
entertainers will make special appearances!
WHAT’S IT ABOUT?
Paired in teams, the players will have to plan a menu, share responsibilities and work on the
clock to complete the cooking trial.
A famous trainer will supervise the activity, ready to jump in with suggestions, opinions and new
rules. Throughout the program, new elements can appear anytime such as: exchanging work
stations, using only one ingredient, giving up on a main cooking instrument, etc.
At the end of the contest, each team must showcase their menu in front of a jury composed by
the trainer and board representatives.
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MA STE RCHE F

Location
indoor / outdoor
Duration
No. of players
Adrenaline

2-6 h
10-150
20%

culinary

RISTORANTE

R I STO R ANTE

Transpunerea elementelor de business dintr-un restaurant de succes în propriul business! Se
spune adesea că un restaurant este o afacere cu un sistem de haos organizat.
Special guest: un Chef de succes povestește secretele unui restaurant funcțional.
Crezi că e ușor?
Cum se va numi restaurantul tău, ce fel de mâncare va avea, cum va arată meniul, cine va găti,
cine va servi? Ce vei face că să fii pe placul celor mai pretențioși clienți?
Un program de team building care îmbină toate cerințele unui business.
Bucătar Chef, bucătari, chelneri, casieri și manageri - trebuie să fie organizați și trebuie să lucreze
ca o echipa pentru a evita un dezastru. Un loc în care toată lumea are un rol vital - cu o presiune
care este atât de descurajatoare dar și antrenantă. Cu noi veți descoperi adevăratul potențial de
performanță. Și va fi spectaculos de distractiv!

Adapting the elements of a successful restaurant into your own business! It’s often said that a
restaurant is a business with an organized chaos.
Special guest: a successful Chef tells us some well-guarded secrets of a high functioning
restaurant.
Do you think it’s easy?
How will you name your restaurant, what kind of food will you serve, how will the menu you
look, who will cook and who will serve? What will you do to satisfy even the most pretentious of
customers?
A teambuilding activity which combines all the demands of a business.
The chef, cooks, waiters, cashiers and managers – they all have to be organized and work as
a team to avoid disaster. A place where everyone has a vital role – a pressure that is both a
bit discouraging and loads of fun at the same time. With us you will discover the real highperformance potential. And it will be spectacularly fun!
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R I STO R ANTE

Location
indoor
Duration
No. of players
Adrenaline

2-6 h
10-50
20%

culinary

STREET FOOD CHALLENGE

STR E ET FOO D

O competiție ce îmbină perfect dezvoltarea lucrului în echipa cu distracția. Street Food Challenge
este un program ce pune în valoare atât plăcerea gătitului cât și spiritul de business.
Provocarea: Participanții vor trebui să creeze un concept propriu de street food: de la felul de
mâncare pe care îl vor comercializa, până la stabilirea procesului de producție și a prețului. Însă
numai după ce vor construi și vor decora, din materiale ce le vor fi puse la dispoziție, propriile
stand-uri pentru mâncare. Tot ei le vor denumi și vor crea logo-uri reprezentative, pentru a-și
pune în valoare “marfă”.
Există, bineînțeles, și elementul competiției, întrucât echipele vor fi jurizate de Chef-ii noștri și
de ceilalți colegi, în funcție de creativitatea și originalitatea stand-urilor și, evident, de gustul
mâncării pregătite.

A competition which seamlessly blends developing teamwork skills with fun. Street Food
Challenge is an activity meant to bring to light both the pleasure of cooking and the entrepreneur
spirit.
The challenge: The players will have to create their own concept of street food: from the type, to
planning the production process and setting the price. But they will also build and decorate their
very own booths, from materials we provide. They’ll name their business and design a relevant
logo, to best highlight their strengths.
There is also the element of competition, as the teams will be judged by our Chefs and the other
team members, for: the creativity and originality of their booths and of course, for the taste of
their food.
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STR E ET FOO D

Location
indoor / outdoor
Duration
No. of players
Adrenaline

2-6 h
10-50
20%

culinary

BBQ

BBQ CHALLENGE
BBQ Challenge este un program spumos în care echipele sunt invitate să se întreacă în… grătare.
O ieșire la iarba verde, împreună cu colegii, într-o locație bine aleasă, o abordare gourmet a
binecunoscutului grătar cu prietenii. O compeție integrată, cu un bucătar entertainer coordonator
al echipelor – reprezintă mixul de succes al acestui program de team building culinar.
Un eveniment excelent pentru a petrece timp de calitate cu colegii, în aer liber. Veți învăța cum
se face un steak adevărat și vă veți întrece în cea mai „hot” competiție culinară între colegi a
momentului.

BBQ Challenge is a delicious activity in which the teams or invited to battle in… barbecues!
A day out in nature, with your colleagues in a well-chosen location – a gourmet approach of the
classic grill with friends. An integrated competition, with an entertaing coordinating chef for the
teams – is the succesful mix of this culinary team building.
An excellent event to spend quality time with your colleagues, in nature. You’ll learn how to grill
a mean steak and you’ll race in the “steakest” colleague culinary competition of the moment.

BBQ

Location
indoor / outdoor
Duration
No. of players
Adrenaline
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2-6 h
10-100
25%

Hai să vorbim. Now let’s talk.
teamevents.ro

SMART TOURS
Str. 13 Decembrie 31, Brașov
+4.0745.74.75.75 | contact@smarttours.ro

Let the smart games begin.
teamevents.ro

