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2020. az elengedések, újratervezések, kihívások éve volt sok munkahelyi csapat
számára is, vélhetően az évzárás időszaka is ilyen lesz.
Sok szervezet, csapat vezetője töpreng most azon, hogy hogyan lehetne úgy lezárni ezt
az évet, vagy indítani a következőt, hogy az megerősítse az összetartozást és energiával
töltse fel a csapat tagjait. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani a több elemből álló
programkínálatunkkal.
Kiknek ajánljuk programjainkat?
Azoknak a csapatoknak, szorosan együtt dolgozó teameknek, akik az elmúlt
hónapokat home office-ban töltötték, vagy munkájukat túlnyomórész online végezték és
szeretnék emlékezetessé tenni a karácsonyi időszakot, vagy a 2021-es évkezdést
(10-30 fő).

A program elemeit, időtartamát (2-4 óra) teljes mértékben
a csapat igényeire szabjuk.
A program árát az előkészítés fázisában,
az igényelt tartalommal együtt alakítjuk ki.
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Választható programjaink

1. Szervezeti szintű online karácsony
Az elmúlt évben a legtöbb személyes és szakmai együttműködés az online térbe került. És már egy
karácsonyi évzáró buli vagy vacsora is jelentős fejtörést okozhat.
Valós lehet az igény azonban, hogy jó lenne valahogyan mégis lezárni, egy kicsit átbeszélni az évet
vagy csupán a karácsonyi ünnepek előtt közösen lazítani egyet. A szokásos azonban ebben az
esetben sem opció. Mi mégis az gondoljuk, hogy az online térben is segíthetünk, hogy méltó zárása
legyen az évnek.
Programjaink testre szabhatók és kiegészíthetők ismert előadók, művészek, sportolók inspiráló
előadásaival.
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2. Adventtől karácsonyig (online csapatépítő program)
A. Egy adventi hét kihívásokkal

B. Online karácsonyi parti

A csapat tagjai egyéni feladatokkal készülnek
a csapatépítő alkalomra

Interaktív
videokonferencia
alkalmazáson
keresztül (Pl. Zoom, Webex, stb.)

 Virtuális ajándék egymásnak

 Vidám vetélkedő, interaktív feladatokkal

 Karácsonyi fénytúra

 Csapatépítő feladatok

 Fotótár

 Gyertyafényes beszélgetés kiscsoportban

 A karácsonyi partit előkészítő feladatok

 A csapat belső hálózatainak feltárása és

 Ünnepi hírlevél

5

megbeszélése

3. Évindító, vagy újra energizáló online program
Az újra energizálás, a csapatszellem fenntartása, a nehéznek ígérkező évhez motiváció,
lendületszerzés, a legtöbb szervezet számára kiemelten fontos.
Ehhez nyújtunk segítséget programcsomagunkkal, feltételezve, hogy az év eleje is leginkább online
találkozások formájában tud indulni.
A. Évindítás online, energikusan (4 óra)

 Virtuális team fejlesztés
 Facilitált jövőkép beszélgetés
 Lendület workshop – erőforrásaink

 Virtuális működésünk fejlesztése
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B. Évindító inspirációk
Interaktív
videokonferencia
alkalmazáson
keresztül (Pl. Zoom, Webex, FB live stb.)
 Vidám vetélkedő, interaktív feladatokkal
 Cégre szabott online standup comedy
 Facilitált beszélgetés ismert sportolókkal

További információért
érdeklődjön:
Münnich Iván
Ügyvezető
+36202130630
ivan.munnich@samlingsolution.hu
vagy

info@samlingsolution.hu

