MOVE YOUR TEAM

Akár könnyed játékos este, akár csapatépítő program - a MOVE
YOUR TEAM egy nagyszerű munka utáni program egy igazán
különleges környezetben kollégák, egyesületek, barátok számára.

A MOVE YOUR TEAM csapatjátékok
sorozatából áll, melyet az Elevenpark egy kommunikációs szakember
segítségével, speciálisan csapatoknak,
pl. kollégák, baráti kör vagy egyesületek részére fejlesztett ki.

Foglalj
időpontot egy szuper
csapatjátékra!
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tripak.eva@eleven

Egyre több ember és vállalat fedezi fel,
hogy a „közös játék“ frissítő motivációs
forrás lehet a csapat számára – két éve
óriási trend Németországban, Angliában és Franciaországban és most már
Magyarországon is.

Többszáz játékötlet + 700 ingyenes
parkolóhely + szórakozás és játék az egész
csapatnak + végre valami újdonság

www.moveyourteam.hu

A csapatjátékok eredete a
játékpszichológiában keresendő.

A klasszikus csapatépítő szemináriumoktól
vagy kaland csapatépítésektől eltérően, ez a
fajta csapatépítés a fesztelen és ellazult játék
segítségével fejleszti a kollégák kollektív tudatát,
illetve konfliktus megoldóan hat.
A szórakoztató és laza atmoszférának köszönhetően a csapatjátékok teljesítménykényszer
nélkül erősítik a kollégák összetartását.
Előny továbbá, hogy ezek a csapatjátékok nem
igényelnek különösebb fizika rátermetséget,
csak a közös játék és szórakozás a lényeg.

Játék csapatban
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megváltoztatja a munkacsoport adott
struktúráját
közösségi érzést teremt
játékos módon oldja a konfliktusokat a
kollégák között
új együttműködéseket hoz létre
fejleszti a korrekt viselkedést
fejleszti a sportszellemet
felfrissíti az emberek közötti kapcsolatokat

Ételekről és
italokról saját
éttermünk
gondoskodik
Értékelés

A játékosok ideális száma minimum 30 fő. A
résztvevők számától függően 4-8 fős csapatokat
alakítunk ki. A csapatok teljesítményét az egyes
játékok során vagy az Elevenpark játéklétráján
mérjük, vagy egyéni eredménykártyákon.

MOVE YOUR TEAM
az Elevenparkban

Az Elevenpark két budapesti helyszínével nemcsak
piacvezető Magyarországon, hanem a több mint
7.000 négyzetméteres alapterületével Európa
legnagyobb beltéri játszóterei közé tartozik.

Elevenpark Uj Buda Center

Budapest 1117, Hengermalom u. 19-21.

Elevenpark Reno Udvar
1138 Budapest, Váci út 168.

+36 20 966 3099
tripak.eva@elevenpark.hu

facebook.com/MoveYourTeamHungary

