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CREATOOR TEAM BUILDING
Ko vaša organizacija potrebuje učinkovito
timsko delo
Program je namenjen podjetju, ki želi optimizirati timsko dinamiko. Glavni namen je povezovanje, motivacija in
produktivnost udeležencev tima.
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Team building
za intelektualce
je usmerjen v intelektualno razumevanje team buildinga.
Udeleženci spoznate pomen timskega dela ter njegove
prednosti in slabosti. Poseben poudarek je na razumevanju
razvojnih faz tima, osnovnih izzivov s katerimi se soočamo
pri timskem delu ter različnih timskih vlog. Seznanite se z
dobrimi praksami in napotki za učinkovito timsko delo.

CILJ USPOSABLJANJA
•
•
•
•

Team Building Classic I in Classic II

člane tima navdahnete s svežim delovnim elanom,
poglabljanje dobrih medsebojnih odnosov ter
večanje pripadnosti podjetju.
motivacija

sta osnovna programa namenjena delovnim skupinam, ki želite s pomočjo zanimivih in poučnih izzivov spoznati
timsko dinamiko znotraj vašega tima ter dvigniti zaupanje in sodelovanje med člani tima. Poudarek je na doseganju
večje povezanosti članov tima, večji produktivnosti in tudi večji pripadnosti timu ter podjetju.

Program je sestavljen iz različnih sklopov. Vsak sklop je sestavljen iz različnih modulov, ki jih lahko po želji kombinirate in tako zagotovite pestrost posameznega programa.
PREDNOSTI PROGRAMA

“Obstaja eno samo BISTVENO vprašanje.
                  V čem smo EDINSTVENI?”

                                 Tomaž Korelc

• izboljšanje timske dinamike
• povečana pripadnost podjetju
• motivacija za delo

“Imamo manj prijateljev, kot mislimo, a več, kot vemo.”
						
Hofmannstahl

Strateški team building

Vsem, ki želite razviti strateški potencial svojega tima ali pa želite zgolj oblikovati nov strateški namen, bo strateški
team building odprl popolnoma nove možnosti in poti. Spoznali boste kaj vas omejuje in kje so priložnosti. Skupaj
boste začrtali temelje za vaš nov strateški namen.
Reference: ABanka, Krka, SKB, Merkur, Gorenje, Sava, Zavarovalnica Triglav, Oriflame, Nama, Petrol, Telekom Slovenije, SiMobil
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Team building Challenge

bo vas in vaš tim soočil z osebnimi in poslovnimi izziv ter vam razkril priložnosti za izboljšave. Razkril bo vaše
omejitve, dvome in strahove. Če želite preseči obstoječe pomanjkljivosti ter nadgraditi vaše delovanje z novimi
uvidi in znanji v smeri večje učinkovitosti, je čas, da sprejmete izziv. Rezultat usposabljanja je izredno učinkovit,
prodoren in zanesljiv delovni tim.

Team building
Extreme

je namenjen skupinam in timom, ki želite več. Običajno in
ustaljeno vas ne zadovolji. Zavedate se, da ste sposobni
več. Odločeni ste, da boste presegli svoje omejitve in
šli na vse. Pripravljeni ste na osebne in skupinske izzive
največjih razsežnosti in želite, da bo vaš tim sposoben
izpolnjevati najzahtevnejše cilje in naloge.

»Ni pomembno, kar je za nami, niti kar je pred nami.
				Pomemben je potencial, ki je v nas!«

										

www.creatoor.com

Tel: 04 25 17 777

Gandi

Team building
Extreme
challenge

Team building
V BORILNEM RINGU
Posel je kot borba, kdor želi zmagati mora biti borec. Če želite spoznati filozofijo
bojevnika in njegovo moč, potem je to prava oblika usposabljanja za vas. Popeljal
vas bo skozi filozofijo borilnih veščin in boja, kar vam bo omogočilo, da boste v sebi
in vašem timu prebudili moč borca in željo po zmagi. Izredno nekonvencionalno in
predvsem zelo poučno.

Team building v gledališču ...
Spoznali se boste z učinkovitim timskim delom ter se soočili z velikim izzivom - ustvariti
lastno gledališko igro v enem dnevu. Team building je poln adrenalina, zanimivih izzivov in
predvsem vrhunski trening timskega in tudi projektnega dela.

team building presenečenja
Poslovni svet je poln presenečenj, ki zahtevajo hitro in učinkovito odločanje in delovanje. Team building presenečenja
je idealni poligon za pripravo na velike izzive poslovnega sveta.
Skrivnost resnične rasti in razvoja je v presenečenjih. Ko se soočite z novimi, neznanimi in nenavadnimi izzivi se vam
ponudi možnost za novo rast in razvoj.To so trentuki, ko lahko preverite vaše obstoječe zmožnosti ter spoznate nova
znanja in učinkovite strategije vedenja.

Zimski team Building
Premagajte omejitve, neučinkovito prakso, izzive skozi zimske elemente. Skozi oči
otroka ali občutke preživetja eskima.

predstavlja Creatoor-jev najekstremnejši
program. Privedel vas bo na sam rob možnega;
do vaših skrajnih meja vzdržljivosti in vam
tako odprl možnost za osebni in poslovni
preboj. Če menite, da uspeh zahteva hojo
po robu izberite izziv in spoznajte vaše meje.
Stopite na rob in čez.

SILVESTERSKI TEAMBUILDING
Dovolite da Božiček in Dedek mraz letos obdarita vaše podjetje z TEAMBUILDINGOM !
Dajte praznovanju novega leta globji smisel in popestrite novoletno zabavo vašega podjetja z inovativnim pristpom.
Redkokdaj se zgodi, da se na isti dan zbere tako veliko sodelavcev - izkoristite to.

SPECIALNI PROGRAMI in
dodatki

Team & leadership
building
Vsak tim ima svojega vodjo, ki spodbuja ostale. Ker se tim
sooča z različnimi izzivi in nalogami, je pomembno, da v timu
prihaja do spontanega izmenjevanja pri vodenju. Naravno
je, da tim vodi član, ki ima v določenem primeru optimalni
potencial, znanje ali izkušnje. Usposabljanje bo v pasivnih članih
prebudilo vodstveni potencial, v ego-vodjih pa izoblikovalo
zmožnost prepuščanja pobude, bolj kompetentnim od njih.

Team building & PROJEKTNO DELO
V sodobnem času postaja projektno delo klučna kompetenca posameznikov in timov. Projektno delo zahteva znanja
projektnega dela, kot tudi timsko usklajenost ter usmerjenost. Projektno usposabljanje skozi timsko dinamiko je
tako idealno za razvoj projektnih in timskih kompetenc. Na usposabljanu boste spoznali najboljše prakse projektnega vodenja ter se tudi sami naučili učinkovito voditi projekte. Sočasno pa boste postali složen in usklajen tim.

Reference: ABanka, Krka, SKB, Merkur, Gorenje, Sava, Zavarovalnica Triglav, Oriflame, Nama, Petrol, Telekom Slovenije, SiMobil
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Inovativnost in timsko delo
V okviru usposabljanja boste osvojili številne tehnike in koncepte ustvarjalnega in kreativnega mišljenja ter delovanja. Spoznali boste številne tehnike in pristope za vzpodbujanje inovativnosti ter inovativnega delovanja. Naučeno
boste predvsem prek simulacij, primerov ter vaj tudi preizkusili v praksi. Usposabljanje vam bo omogočilo, da boste
osvojena znanja in veščine tudi učinkovito prenesli v vsakdanje delo in prakso.Tako pridobljene veščine boste lahko
učinkovito uporabljali tako v delovnem okolju kot tudi v vsakdanjem življenju.

Prodajni team building ....
Udeleženci boste s treningom izboljšali znanja in veščine strateške in
taktične prodaje ter prodajne komunikacije. Naučili se boste pravilnega razumevanja strank in informacij, učinkovitega komuniciranja in navsezadnje
tehnik uspešne prodaje. Naučeno boste preizkusili tudi v praksi, kar vam
bo omogočilo takojšen prenos znanja v prakso.

team building - visoki elementi
Pri vajah na visokih elementih je poudarek predvsem na motiviranju, skupinski podpori, planiranju, sodelovanju in
upravljanju s čustvi. Vaje so zahtevnejše, pri čemer je stopnja zaznanega tveganja zelo visoka, saj se vaje izvajajo na
višini osmih metrov.Vaje se izvajajo posamično, v parih in kot skupinske vaje.
Člani so opremljeni z zaščitnimi (alpinističnimi) čeladami in s posebej za ta namen prirejenimi varnostnimi pasovi.,
kar zagotavlja 100% varnost. Tovrstno usposabljanje je primerno za vse, ki želite združiti adrenalinsko doživetje in
team building usposabljanje v nepozabno avanturo.

POSLOVNI COACHING
Odločitev za coaching je znak moči posameznika. Je znak predanosti. predanosti do sebe in naprednega razmišljanja. Storitev, ki omogoča uvide in spoznanja o sebi, opustitev neučinkovitih oblik razmišljanja,
vedenja in ravnanja, kar prikliče na plan vse njegove zmožnosti in sposobnosti ter vzpodbudi k višji kvaliteti
posameznikovega delovanja.

ZABAVNI in DOŽIVLJAJSKI
PROGRAMI
PUSTOLOVSKA AVANTURA
PREBUDITE NAJBOLJŠE V TIMU!
Pustolovksa avantura ponuja devet ključev do vašega uspeha in učinkovitega
timskega delovanja. Je sklop trekinga po neokrnjenih gozdovih, jahanja po
gozdnih brezpotjih ter veslanja po reki.
Spoznali boste, da se lahko zgodijo velike stvari, ko se človek in
narava srečata ter skupaj ustvarjata.

A - Aktivnost
V - Vizija in Vrednote
A - Adrenalin
N - Naravna radovednost
T - Timsko delo
U - Ustvarjalnost
R - Raziskovalna žilica
A - Atrakcija

TEAM BUILDING PO MERI

Iščete izziv? Ste

Reference: ABanka, Krka, SKB, Merkur, Gorenje, Sava, Zavarovalnica Triglav, Oriflame, Nama, Petrol, Telekom Slovenije, SiMobil
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Sprejmite izziv in preizkusite

svoje sposobnosti v okviru
Creatoorjevih pustolovskih
programov.

POPESTRITE VAŠ DOGODEK!

Eden od pripomočkov, možnosti, ki pripomore k razumevanju timske dinamike je Myers-Briggsov indikator temperamenta. Ima osem različnih osebnostnih komponent, preferenc posameznika, ki se različno kombinirajo in s
štirimi komponentami tvorijo tip osebnosti. Razlaga vsake komponente in vsakega tipa osebnosti nam pomaga, da
lažje razumemo, zakaj se nekdo vede, kot se. Ker vemo, da ni pravilnih in napačnih, slabših in boljših osebnostnih
lastnosti, da so le različne in da smo si zaradi njih lahko popolnoma različni ali pa zelo podobni, nam to spoznanje
olajša razumevanje odnosov in timsko delo.

Naše poslanstvo je, da vam pomagamo in uresničujemo vaše cilje. Pripravljeni smo prisluhniti vašim željam, potrebam
in pričakovanjem. Skupaj z vami bomo oblikovali vrhunski team building po vaši želji.

Želite prebuditi najboljše v sebi?

POSLOVNA ŠIFRA
Poslovna šifra je dinamična popestritev poslovnega
srečanja, lahko pa je tudi samostojni celodnevni
dogodek. Zasnovana je kot sklop nalog, ki jih
rešujete na poti izzivov. Izredno primerna je, če
želite predstaviti vaše podjetje ali mesto na drugačen
in navdušujoč način. Zasnovana je na ideji Da
Vinchijeve šifre. Vsebina nalog temelji na praktičnih
in teoretičnih znanjih iz različnih področij ter je
oblikovana v zgodbo. Vsaka pravilno rešena naloga
vas pripelje bližje cilju, dokler naposled ne razrešite
vaše POSLOVNE ŠIFRE.

MBTI timske vloge - prihološki pristop ...

www.creatoor.com

Tel: 04 25 17 777

Investicija po projektu.

drzni? Dinamični?
					Avanturističnega duha?
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Izziv preživetja v naravi

PLES PO OGNJU
ODKRIJTE SVOJ NOTRANJI POTENCIAL!

DOŽIVITE PRVINSKOST NARAVE!

Ples po ognju lahko izvedemo kot zaključek
nekega dogodka ali pa kot celodnevno delavnico.
Ogenj ima moč ter energijo, da v neposrednem
stiku s človekom uniči vse, kar mu ni bilo dano
z rojstvom. Poleg tega vam bo ples po ognju dal
pogum in možnost, da ponovno postanete kreator
svojega življenja.

Vaša pot do uspeha, samoizpolnitve
in izvirnih dosežkov:

Čas je, da se osvobodite!

Doživite prvinskost narave!
Prižgite ogenj v sebi!

Zakaj čez žerjavico z Bindujem?		
Se vam zdi nepredstavljivo, da bi svoje podplate postavili na približno 800 stopinj? Da bi hodili po ognjeni preprogi
ali po njej celo zaplesali? Ne verjamete, da lahko na žerjavici ostanete tudi do 20 minut? Če so vse to včasih lahko
počela ljudstva starodavnih visoko inteligentnih civilizacij, zakaj se vam zdi, da danes tega ne bi zmogli tudi vi?

Zakaj ples po ognju?
za dodaten vir energije,
za samozavest, sposobnost soočanja s
konfliktnimi situacijami, za kreativnost in pogum,
za produktivnejše odnose v podjetju,
za še pristnejše partnerske odnose,
za izboljšanje zdravstvenega stanja,
za radost, srečo in igrivost,
ker je ogenj eden od štirih osnovnih naravnih
elementov, s katerim sodobni človek izgublja stik.

Klasične seminarje, ki preveč poudarjajo le razvoj
profesionalne veščine, smo nadgradili z osebnostno
komponento. Dandanes ni pomembno le, da se težav
lotimo z reševanjem posameznih nalog. Pomembno
je, da vsak posameznik razume kompleksnost
določenega izziva. Šele z vedenjem in zavestjo o
tem, kaj mora vsak član tima narediti, da bo timski
orkester uigran, lahko nastane simfonija.

Izbrali smo najboljše, saj se zavedamo moči in
lepote, ki jo prinaša ogenj. Skupaj z Društvom
Bindu smo razvili prav posebno metodo team
buildingov.

Zakaj ne bi sodelovali s kreativnimi ljudmi, ki so
presegli občutke nemoči, strahu, ki so zdravi in polni
delovnega ter osebnega zagona?

SKUPINSKA ANIMACIJA
ZABAVA, KI NAVDUŠI!
Poleg organizacije dogodkov vam lahko ponudimo tudi
skupinsko animacijo, ki bo prilagojena vašim željam
in potrebam. Lahko se osredotočimo na klasično
animiranje, ki poteka preko aktivnih iger ali pa vas
zapeljamo v svet gusarjev, skrivnostnih bitij, nenavadnih
umorov ter drugih zanimivosti.

Sprejmite izziv in postanite to kar v resnici ste.
Občutite radost vaše duše in izkusite pravo svobodo.
Ste edinstveni.
Mogočni preko
svojih meja.
Genialni in talentirani.

Igranje nemočnega ne bo služilo svetu. Ne dopustite si
ne živeti svojih sanj zavoljo tega, kako se bodo ob tem
počutili drugi.
Izstopite iz množice in postanite pravi zmagovalec.
Spoznajte zakonitosti narave.
Odkrijte svoj notranji potencial in začnite živeti svoje
sanje.

Narava – naš najboljši učitelj
za življenje!

Obstajata dve vrsti ljudi:

Skozi učenje sožitja z naravo boste razvijali veščine, ki jih
potrebujete, če želite preživeti v sodobni družbi:

si drznejo živeti.

Tisti, ki iščejo izgovore in tisti, ki

• ravnanje v stresnih situacijah
• obvladovanje stresa
• inovativno razmišljanje
• racionalno reševanje problemov
• sodelovanje in timsko delo
• zaupanje
• planiranje in razvijanje strategij
• kakovostno druženje

Izkušeni inštruktor
preživetja vas bo vodil
v osrčje pragozda,
kjer boste doživeli
naravo v vsej njeni
mogočnosti.

Pozitivni učinki ...
Ko se skupina sooči z okoljem in situacijo drugačno od
vsakdanjega življenja, dobimo vez med sode-lujočimi in
prijetno timsko klimo.

družina ali delovno okolje. Podjetja opažajo večjo
produktivnost, proaktivnost, entuziazem in kar je
najpomembneje boljše medsebojne odnose v kolektivu.

Medsebojna odvisnost pri stvareh kot so: hrana, voda,
toplota in zatočišče je zagotovilo, da bodo začeli delovati
kot tim.
Ob vrnitvi v vsakdanje okolje bo kmalu jasno, da so iz
te izkušnje največ pridobili oni sami, njihova organizacija,

Reference: ABanka, Krka, SKB, Merkur, Gorenje, Sava, Zavarovalnica Triglav, Oriflame, Nama, Petrol, Telekom Slovenije, SiMobil
22

Drznite si

živeti!

Postanite to, kar v resnici
ste - pogumni
in veličastni!
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