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O NAS
Naša ideja je preprosta, vsako
podjetje, vsaka ekipa si mora vzeti
čas zase, se včasih oddaljiti od
vsakodnevne rutine in se za en dan
posvetiti drug drugemu. Eden od
pomembnejših elementov uspeha je
dober tim in dober tim postane ekipa
šele, ko deluje usklajeno.
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TOP
AVANTURA
Opremljeni s fotoaparati in
razdeljeni v skupine 3-7
oseb se boste spopadli s
časom in desetimi
nenavadnimi nalogami, ki
bodo ta dan odločale o vaši
usodi. Vaše aktivnosti
bodo spremljali sodniki.
Dinamičen in atraktiven
program, ki vas enostavno
ne more pustiti na cedilu.
Je garancija za popoln
odklop in nepozabno
izkušnjo, ki se jo boste še
dolgo z veseljem
spominjali.
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TOP
AVANTURA

S celotnim programom
bomo v timu razvijali:
- Pozitivno klimo in visoko
motivacijo zaposlenih,
- razvijanje osnov
timskega dela,
- osebno zadovoljstvo,
zabavo in humor.
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KMEČKE
IGRE
Zabavni program, kjer
ekipe tekmujejo v
spretnosti, moči in znanju
pri opravljanju starih
kmečkih opravil. Skupine
tekmovalcev premagujejo
naloge, v katerih
sta glavna zaupanje in
usklajenost ekipe.
Tekmovalci v skupinah
premagujejo določene
naloge, pri katerih se bo
izkazalo zaupanje, dobra
komunikacija
in
usklajenost
ekipe.
Ugasnite računalnike,
odložite telefone, pozabite
na internet – vabimo vas
na kmečke igre v svet pred
50 leti.
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KMEČKE
IGRE

S celotnim programom
bomo v timu razvijali:
- timsko naravnanost,
- povezanost,
- dobro komunikacijo,
- razdelitev nalog,
- sodelovanje,
- motivacija tima in
posameznika,
- merjenje uspešnosti,
- osebno zadovoljstvo,
- zabavo in humor.
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SMLEDNIŠKA
GOSPODA
Dinamičen program je
garancija za popoln odklop
in nepozabno izkušnjo, ki
se jo boste še dolgo z
veseljem spominjali. Gre
za
orientacijsko
tekmovanje ob idiličnem
Zbiljskem jezeru.
Opremljeni s fotoaparati in
razdeljeni v skupine 3-7
ljudi se boste odpravili na
orientacijski sprehod po
sledeh življenja bogatih
srednjeveških smledniških
rodbin. Po poti vas bo
čakalo nekaj zabavnih in
poučnih nalog, skozi
katere boste spoznali del
mozaika
zanimive
smledniške zgodovine.
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SMLEDNIŠKA
GOSPODA

S celotnim programom
bomo v timu razvijali:
- pozitivno klimo in visoko
motivacijo zaposlenih,
-- razvijanje osnov
timskega dela,
- osebno zadovoljstvo,
zabavo in humor ter
- kreativnost in dobro
komunikacijo.
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STOP
MOTION
Stop motion animacija
spodbuja kreativnost
udeležencev, saj je pravi
medij za izražanje zamisli in
zgodb, hkrati pa seznanja z
zmožnostmi uporabe
sodobne tehnologije.
Stop motion je tehnika
animacije, pri kateri se
združuje
posamezne
fotografije, da se tako
ustvari animirani film. To je
ena temeljnih tehnik
animacije, pri kateri lahko
uporabljamo tako lutke,
lego kocke ali katere druge
igrače, kot tudi risbe s
kredo na tablo ali tehniko
kolaža.
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STOP
MOTION

Z delavnico Stop motion
animacije bodo udeleženci:
spoznali:
- osnove stop motion
animacije,
- pokazali svojo
kreativnost,
- uporabili domišljijo,
- delali v skupini,
- se med seboj motivirali in
povezali,
- medsebojno sodelovali.
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KULINARIČNI
TEAMBUILDING
Preizkusite vaš ekipni duh
v kuhinji! Kuhanje skupaj je
idealna priložnost, da se
ekipa nekaj novega nauči,
medsebojno sodeluje,
izmenja kuharske veščine
ter se pri tem tudi zabava.
Zadnje čase je zelo
popularno kuhanje in
preizkušanje kuharskih
sposobnosti na vse možne
načine. Kuhanje skupaj je
tudi idealna priložnost, da
se ekipa nekaj novega
nauči, medsebojno
sodeluje, izmenja kuharske
veščine ter se pri tem
obvezno dobro zabava.
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KULINARIČNI
TEAMBUILDING

Na delavnici bodo
udeleženci:
- krepili medsebojno
sodelovanje,
- krepili svoje
komunikacijske
sposobnosti,
- testirali delovanje pod
(časovnim) pritiskom,
- izmenjali kuharske
veščine in delili izkušnje,
- preverili svojo
kreativnost in
domiselnost,
- in se pri tem dobro
zabavali!
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PIKNIK S
STILOM
Navdušite svoje zaposlene
ali poslovne partnerje na
pikniku s stilom. Naša
ekipa bp poskrbela za
vrhunsko pogostitev in
začinila vsak dogodek
individualno po okusu
naročnika.
Navdušite svoje zaposlene
ali poslovne partnerje na
pikniku s stilom. Naša
ekipa poskrbi za vrhunsko
pogostitev in začini vsak
dogodek po okusu
naročnika.
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PIKNIK S
STILOM

Na pikniku bodo
udeleženci:
- krepili medsebojno
sodelovanje,
- krepili svoje
komunikacijske
sposobnosti,
- in se pri tem dobro
zabavali!
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ZDRAVA
PREHRANA
Zanimiva delavnica o
zdravi prehrani. Izvedeli
boste, kako kljub
pomanjkanju
časa
pripraviti zdrav obrok za na
pot ali v službo in svoje
telo napolniti z dobro
energijo. Smo to, kar
pojemo.
Spoznajte
ključne
prehranjevalne napake, ki
jih počnemo prav vsi, in to
dnevno. Kam nas to na
dolgi rok pelje in kakšna je
rešitev? V sklopu
delavnice boste izvedeli
enostavne trike in
nasvete, kako enostavno
poskrbeti zase, si pripravit
zdrav obrok in s tem
napolniti svoj akumulator s
pozitivno energijo.
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ZDRAVA
PREHRANA

Na delavnici bodo
udeleženci prejeli:
- kopico napotkov, hitrih
receptov in seznam živil
najbolj primernih za
trenutni letni čas,
- informacije o pomenu
prehranjevalnih razlik med
spoloma, starostmi in
načinom življenja,
- nasvete o organiziranju
hrane v hladilniku,
- priporočila za sestavo
nakupovalnega seznama.
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GORSKO
KOLESARJENJE
Za vse, ki vam malo
adrenalina prinaša veselje
ali
izziv,
za
vas
organiziramo
strokovno vodeno gorsko
kolesarsko turo ali
delavnico učenja tehnike
kolesarjenja. Zahtevnost
aktivnosti bo prilagojena
predznanju vsake skupine
posebej.
V sproščenem vzdušju se
bomo opremljeni s
čeladami in po potrebi
drugo zaščitno opremo
odpravili na krajši gorsko
kolesarski izlet, kjer bomo
spoznali okolico izbrane
lokacije ter se soočili z
ovirami, ki nam jih bo
prinesla razgibana pot.
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GORSKO
KOLESARJENJE

Gorsko kolesarstvo za tim:
- soočanje z različnimi
izzivi,
- motiviranje in
sodelovanje v skupini,
- aktivno preživljanje časa,
- doseganje cilja in ovire na
poti do tja,
- koncentracija, motorika
in učenje novih veščin.
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LOV ZA
ZAKLADOM
Igra, ki združuje najnovejšo
tehnologijo z opravljanjem
zabavnih nalog oz. izzivov
in sodelovanjem članov
ekipe, hkrati pa vzpodbuja
tekmovalnost
med
ekipami.
Edinstvena aplikacija na
iPadu vam prikaže
datoteke
in
zemljevide z enostavnimi
navodili in označeno potjo,
ki je pred vami. Pot
vključuje več različnih
točk, na katerih vas čakajo
različne naloge, izzivi,
uganke,
zagonetke,
skratka zabava.
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LOV ZA
ZAKLADOM
– Igra je interaktivna,
prilagodljiva in pestra.
– Spoznavate lahko nove
zanimive kraje.
– Poigrate se lahko z
najnovejšo tehnologijo
– Design aplikacije je
uporabniku prijazen.
– Pot lova za zakladom si
lahko ogledate pred
začetkom dogodka.
– Igra ustvari interakcijo
med udeleženci.
– Za izvedbo ne
potrebujemo telefonskega
signala, saj so vse
informacije shranjene na
iPadu.
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ANTISTRESNI
DAN
Izklopite digitalne naprave
in preživite dan brez
pametnih
telefonov.
Antistresni dan vam daje
priložnost, da stopite v
stik z naravo in sodelavci.
Vam bo uspelo zdržati?!
Po pozdravu, pijači
dobrodošlice in zdravem,
naravnem zajtrku vam
bomo razkrili, kaj vas čaka
skozi vaš antistresni dan.
Po predstavitvi postane
resno: pametni telefoni so
izklopljeni in zaklenjeni v
zakladnici, vi pa se lahko
osredotočite
na
dejavnosti brez povezave.
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ANTISTRESNI
DAN
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Praktično se bomo
preizkusili v različnih
spretnostih, pri tem pa se
boste morali zanesti
na svoj instinkt in pokazati
svoja intuitivna dejanja. Po
delavnici si
bomo privoščili krajši
sprehod do krasne jase,
kjer nas bo čakala
vaditeljica joge in nam
pokazala nekaj vaj, tako
osnovnih kot tudi
naprednejših.Ob koncu
poldnevnega ali
celodnevnega programa
bo dovolj
časa za razpravo o vaših
izkušnjah tekom dneva in o
tem, kako
obvladujete stres v službi
in vsakodnevnem življenju

ADRENALINSKA
PREIZKUŠNJA
Dajte svojim zaposlenim
takšno dozo adrenalina, da
jih zagotovo ne bo pustila
ravnodušnih.
Obisk
adrenalinskega parka ter
zipline v kombinaciji z
drugimi programi so
odlična izbira!
Vaš dogodek začnemo z
zajtrkom na travi in
prelepim razgledom na
Gorenjsko. Po zajtrku
gremo v adrenalinski park,
v čudovitem naravnem
okolju, kjer se bodo okrepili
odnosi znotraj vaše ekipe.
Nadaljevali bomo s
plezanjem po plezalni steni
in spuščanjem po vrvi, na
koncu prvega dela pa se
boste spustili po jeklenici.
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ADRENALINSKA
PREIZKUŠNJA

Adrenalinska preizkušnja:
- premagovanje strahov,
- motiviranost in
povezanost ekipe,
- medsebojno sodelovanje,
- sproščanje adrenalina in
zabava.
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ADVENTURE
RACE
Adventure race je
hitrostno orientacijsko
tekmovanje, ki ga izvajamo
na atraktivnih lokacijah
širom Slovenije. Naloga
ekip je, da v čim krajšem
času
premagajo
zastavljeno pot.
Skozi naše druženje
otrebno kolesariti, plezati,
se s kanuji podati preko
jezera, pokazati spretnost
v orientaciji in še marsikaj.
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ADVENTURE
RACE

Adventure race spodbuja:
- sodelovanje,
- povezanost,
- organizacija časa,
- določanje prioritet,
- učenje na napakah,
- kreativnost,
- timsko naravnanost,
- dobro komunikacijo,
- pozitivno razmišljanje,
- motivacijo.
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NOGOMETNI
TEAMBUILDING
Prepustite
se
profesionalnim
pogometnim trenerjem in
motivatorjem in se za en
dan prelevite v nogometno
ekipo. Delajte kot delajo
najboljše nogometne
ekipe!
Najprej boste opravili
aktiven nogometni trening,
potem pa odigrali še pravo
nogometno tekmo … Da
pa bo vse skupaj bolj
zabavno vam bomo
pripravili drese z vašimi
imeni na hrbtu.
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NOGOMETNI
TEAMBUILDING

Nogometni teambuilding
spodbuja:
- sodelovanje,
- motiviranost in
povezanost ekipe,
- medsebojno sodelovanje,
- sproščanje adrenalina in
zabavo,
- timsko naravnanost.
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DOBRODELNI
MINI GOLF
Indoor program idealen za
prednovoletni čas, saj
boste poleg zabave,
sodelovanja in kreativnosti
v vaši ekipi pomagali tudi
socialno ogroženim ljudem.
Mini golf malo drugače!
Udeleženci delajo v skupinah,
ki skupaj načrtujejo in gradijo
zahtevno igrišče za mini golf,
na katerem bodo kasneje vsi
skupaj tudi igrali na
konkurenčnem in zabavnem
turnirju. Ekipe oblikujejo svoja
igrišča z uporabo kupljene
hrane (pločevink, škatel), ki
jih bodo kasneje lepo
zapakirali in donirali lokalni
dobrodelni ustanovi.
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DOBRODELNI
MINI GOLF

Delavnica spodbuja:
- kreativnost,
- sodelovanje,
- dobrodelnost,
- zabavo,
- iznajdljivost.
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BAZA ŠPORTA
Z gibanjem gradimo
zdravje in ekipni odnos.
Verjamemo, da je to
ključno za doseganje
zastavljenih ciljev v
podjetju, zato smo
pripravili
delavnice
zdravega in aktivnega
team buildinga.
Dobro počutje zaposlenih je
najboljša investicija. V
sodelovanju z Bazo športa za
vas pripravimo zdrav in
aktiven športni team building.
V Bazi so združeni bivši in
aktivni športniki, ki so
življenje posvetili razvoju
življenjskih veščin skozi
šport. Z gibanjem gradimo
zdravje, predvsem pa ekipni
odnos.
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BAZA ŠPORTA

Ponujamo vam različne
programe, od
vzpostavljanja dobrega
počutja za namen
preprečevanja bolezni in
poškodb pri delu,
načrtovanje treninga in
zdravega načina
prehranjevanja na
delovnem mestu,
preprečevanja kronične
utrujenosti, pa do
premagovanja stresa in
pritiska.
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SKUPINSKO
SLIKANJE
Vašo ekipo čaka val
kreativne energije in norih
idej, ko boste postavljeni
pred zapleteno umetniško
preizkušnjo: razdeljeni v
skupine morate naslikati
posamezne
odseke
slike, ki sestavljeni skupaj
tvorijo veliko umetnino.
V sklopu našega dogodka vas
bomo razdelili v skupine, ki jih
bomo opremili z vsem, kar
pravi slikar potrebuje –
slikarska platna, barve,
čopiči, krede, zaščitna
oprema… in seznanili s ciljem
programa – skupinska slika
naj kot zaokrožena celota
uprizarja vnaprej izbrano
sporočilo, ki ga bomo izbrali v
sodelovanju z vami in našim
strokovnim sodelavcem –
slikarjem.
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SKUPINSKO
SLIKANJE

Program spodbuja:
- pozitivno klimo in visoko
motivacijo zaposlenih,
- razvijanje osnov timskega
dela,
- zastavljanje in doseganje
skupnega cilja,
- osebno zadovoljstvo,
- zabavo in humor ter
- kreativnost in dobro
komunikacijo.
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IZDELAJ SVOJ
AVTO
Potrebna bo iznajdljivost in
konstrukcijska žilica, da
lahko tim doseže željeni
cilj. Poleg sodelovanja
program ponuja tudi
simpatično in prijazno
tekmovanje. Naloga tima
je, da iz razpoložljivih
materialov sestavi pravo
vozilo.
Različnim skupinam, ki
delajo v ločenih območjih
(sobah), so dana navodila za
izgradnjo vozila in razvijanje
trženjskega koncepta za to.
Vozila morajo imeti zavoro in
krmilni sistem ter morajo biti
sposobna prevažati po eno
osebo – vozilo poganjata dve
ČO (človeške moči). Vozilo
bo potrebovalo tudi logotip in
slogan, s katerim se ekipa loti
naloge.
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IZDELAJ SVOJ
AVTO
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S celotnim programom
bomo v timu razvijali:
- razvoj ekip – razvoj
kreativnh rešitev skupaj,
sodelovanje med oddelki,
- komunikacijski trening –
natančna uporaba
jezika/dajanje in
sprejemanje navodil,
aktivno poslušanje, kultura
sestankov,
- vodstveni trening –
motiviranje zaposlenih,
ohranjanje dogovorov,
- upravljanje s kakovostjo –
načrtovanje, določanje in
vrednotenje kriterijev
kakovosti,
- osebno zadovoljstvo,
zabavo in humor,
- motivacijo tima in
posameznikov.

NAREDI
NAMIZNI
NOGOMET
Delajte kot ekipa in
presenečeni boste, kako
hitro lahko zgradite čisto
svoj namizni nogomet…
Barvanje,
privijanje,
brušenje in še marsikaj je
zelo zanimivo. Zabava,
natančnost in timski duh
sta bistvo tega dogodka.
Kreativna igra za odrasle. S
čisto pravim mizarskim
orodjem naredite namizni
nogomet z logotipom vašega
podjetja. Najprej je potrebna
dobra organizacija dela,
načrtovanje vaše mize za
nogomet, med delom pa se
izkaže dobra komunikacija,
usklajevanje in strategija
med udeleženci našega team
buildinga.
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NAREDI
NAMIZNI
NOGOMET
Kaj bomo spodbujali?
- medsebojno sodelovanje,
- konstrukcijsko
kreativnost,
- načrtovanje, določanje in
vrednotenje kriterija
kakovosti,
- osebno zadovoljstvo,
- zabavo in humor,
- motivacija tima in
posameznika,
- pripadnost in zvestoba
podjetju.
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SIMPLEX
METODA
Iščete nove ideje? Aktivne
delavnice za razvoj
kreativnega mišljenja, ki
imajo za cilj udeležence
naučiti
uporabo
psiholoških orodij za
spodbujnje ustvarjalnega
razmišljanja v poslovnem
in zasebnem svetu.
Simplex je sistem aplikativne
ustvarjalnosti, ki medsebojno
povezuje kreativno reševanje
problemov z veščinami in
orodji ustvarjalnega procesa
in managementa inovacij.
Simplex Proces je še posebej
primeren za vodenje
celotnega inovacijskega
oziroma
ustvarjalnega
procesa.
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SIMPLEX
METODA
Delavnica bo izkustvena in
udeleženci bodo v skupinah
po 10 spoznavali vse
korake ustvarjalnega
procesa skozi aktivno delo.
S pomočjo moderatorskih
orodij bodo udeleženci ves
čas aktivni.
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AKTIVACIJA
HUMORJA
Številne raziskave so
pokazale, da uporaba
humorja izboljšuje odnose
v ekipah, povečuje
inovativnost, pospešuje
uspešnost prodajalcev in
zvišuje pogajalsko moč
direktorjev.
Okrepite
smisel za humor v vaši
ekipi.
Program poteka v obliki nekaj
urne strokovne delavnice, v
kateri boste našli ali okrepili
vaš lasten smisel za humor
ter se pripravili za uporabo
novih znanj v vsakodnevnem
življenju!
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AKTIVACIJA
HUMORJA
Kaj spodbuja ta program?
- Obilo smeha in dobre
volje,
- javno nastopanje pred
publiko,
- kreativnost,
- osebno zadovoljstvo,
- abavo in humor.
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GLASBENI
ORKESTER
Glasba je univerzalen jezik,
ki se ne zmeni za razlike v
statusu, starosti in spolu.
Tolkalna delavnica v
navdihujočem
okolju
spodbuja udeležence k
doseganju skupnega cilja:
ubranega ritma in
povezane ekipe.
Glasbena delavnica prinaša
ekipno zabavo, povezanost in
ubranost kot le malokateri
drugi team building program.
Ustvarite nepozaben koncert
in uživajte v ritmu vaše ekipe!
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GLASBENI
ORKESTER
Na delavnici glasbeni
orkester bomo v ekipi
razvijali:
- pozitivno klimo,
- medsebojno sodelovanje,
- ekipno povezanost,
- osebno zadovoljstvo,
- zabavo in humor.
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Za več informacij smo vam
z veseljem na voljo.

POSLOVNO IZOBRAŽEVALNI CENTER JD
direktor Dejan Jesih
T: 040 424 058
info@picjd.s
iwww.teamup-dogodki.si

