A programok általános célja
Bizonyított tény, hogy a csapatmunka nagy szerepet játszik egy cég
sikerességének fokozásában. Egy vállalat számára sokat jelenthet a
munkatársak szaktudása, felkészültsége, azonban a hatékonyság
megsokszorozódik, ha az egyes emberek a csapatépítés folyamatában csapattá
érnek, és egymást segítve, kreatív hangulatban tevékenykednek a cég sikerének
érdekében. Ehhez járul hozzá a csapatépítő tréning.
A kiválasztott program, „játék”, tréning célja, hogy segítsen felfedezni,
kifejleszteni és hasznosítani a munkatársak alvó és kihasználatlan képességeit,
amelyek a továbbiakban segíteni fogják a csapatotokat a rejtett lehetőségeik
feltárásában.
A csapatépítő tréning során azok a munkatársi viszonyok erősödnek, amelyek
elengedhetetlenek az eredményes csapatmunkához.
A célirányos, jól irányított csapatépítő csoportmunka során azok a
tulajdonságok fejlődnek, amelyek elengedhetetlenek a sikeres munkavégzés
során:

 kommunikációs készségek,

 teherbírás,

 önismeret, önértékelés,

 tolerancia,

 emberismeret,

 beleérző képesség

 magabiztosság,
 optimizmus,

 mentális, spirituális egészség
javulása

 felelősség- és
kockázatvállalás,

 önismeret, önértékelés
fejlesztése

 függetlenség,

 együttműködés, csapatmunka
fejlesztése

 önzetlenség,
 Stresszoldás

 hangulatjavítás

Outdoor programok
Városunk kincsei
városok | titkok | rejtélyek | szimbólumok | térképek | kincsek

Szeszcsempészet
orrgazdák | GPS | útvonalak | ördöglakatok | demizsonok

Kalandos szeszcsempészet
orrgazdák | GPS | kalandos állomások | ördöglakatok | demizsonok

Need for speed
autók | tervezés| alkatrészek | összeszerelés | design | Grand Prix

Csapatépítő kalandjáték
csapatok | kihívások | kalandok | élmények | versengés | összetartás

Küldetés
taktika | csapatmunka | információk | rejtvények | elásott kincs |
kommunikáció

Kalandos kincsvadászat
egész napos kihívások | csapatmunka | élmények |információmegosztás

Rejtvényvadászat
rejtvények | csapatmunka | közös cél | kommunikáció | versengés

Gyilkos számok
számháború | csapatmunka | csapatverseny | "végső leszámolás„

Sülve főve együtt
versenyek | ételválasztás | rövid kihívások | közös főzés

Együtemű párosok
kikapcsolódás | közös élmény | közös cél | felszabadult hangulat

Csapatépítő verseny
könnyed | logikai | kalandos | pontszerzés | társ segítés

Escape Trophy
quad | segway | airsoft | terepjárók

Az éj titkai
rejtélyek | fáklyák | fejlámpák | közös cél | éjjeli baglyok | árnyak

Bevetés
airsoft | csapatmunka | partizánok | rajtaütés | stratégia

Mille Hungarika
látványos utak | tájékozódás | autós rally |
izgalmas állomások | odaút kalandokkal

Indoor programok
Beltéri csapatépítő verseny
izgalmas állomások | csapatmunka | vidámság | együttműködés |
csapatverseny
Vetélkedő
könnyed | játékos | szórakoztatás | felélénkítés | ismerkedés
Gyilkos randevú
gyilkosság |öngyilkosság | helyszínelés | modern eszközök | facebook |
nyomozás | kihallgatások

Átkozott szimbólumok
felderítés | kommunikáció | stratégia | haiku | kódolt szövegek

Mindenki tud valamit
vetélkedő | jókedv | asszociáció | széleskörű ismeretek villámkapcsolás

IQ Challenge
valódi elmepróba | fejtörők | egyedi megoldások | közös találékonyság

Smart&Flash!
asszociáció | gyorsaság | csapatötlet | jókedv | activity

DaVinci tervei
kreatív energiák | közös alkotás | fura építmények | közös tervezés és
megvalósítás

Vizes programok
Vízi játékok medencében
pancsolás | igazgyöngyök | közös cél | jókedv | vízi mentés:)

Rejtélyes vizeken
vízi rejtvények | járatlan utak | közös cél | csapatösszhang

Falábú Fred aranya
vízi legenda | útvesztők | GPS | eldugott kincs |

Tutajépítés
napsütés | tutaj | csapatzászló | szabad alkotás | vízre bocsátás

Élményprogramok
Quadozás
túra | kijelölt pálya | élmény quadozás | száguldás |
farolás | adrenalin

Íjász-lövész program
céltábla |vas kacsák | pontverseny | stabilitás | élmények

Airsoft
adrenalin | csapatmunka | RAMBO | bátorság |
összecsapás

Magunkról
Cégünk, az Escape Club 2000 szeptembere óta szervez különféle indoor-, outdoor csapatépítő
programokat, céges családi napokat, és egyéb céges rendezvényeket belföldön és külföldön
egyaránt. Csapatépítő programjaink, élménytréningjeink általános jellemzője, hogy
függetlenül attól, hogy teremben, vagy a szabadban zajlik-e a program, fiatalok vagy idősek,
fiúk vagy lányok, komolyak vagy eleve vidámak a résztvevők, igyekszünk olyan hangulatot
teremteni, hogy senki ne érezze kényszernek a velünk töltött időt és mindenki találjon a
számára is érdekes és/vagy izgalmas feladatot. Célunk, hogy minden programunk olyan társas
játék legyen, melyről a résztvevők még napokig beszélhetnek, melyre később is szívesen
emlékeznek vissza.
Ehhez segít bennünket az elmúlt évek során lebonyolított több száz program tapasztalata, és
megerősít a szinte barátként vissza- visszatérő vendégeink véleménye.

Elérhetőségeink
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, a következő
elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:
Telefon:
Nagy Zoltán:
Turbék Gergő:
E-mail:
Web:
Facebook:

+36.30.236.6567
+36.30.970.9172
info@escapeclub.hu
www.escapeclub.hu , www.escape.escapeclub.hu
https://www.facebook.com/escapeclub.hu

Néhány referenciánk

Cég

Kapcsolattartó

Program

Résztvevők

OTP

Rátkai Tamás

Kalandos szeszcsempészet

50 fő

Béres

Megyeri Krisztina

Csapatépítő kalandjáték és
Rejtvényvadászat

160 fő

MOL NyRt.

Schronk Eszter

Kalandos kincsvadászat, és indoor játék

28 fő

BKIK
MVMI
OMD

Kalandos szeszcsempészet és Sülve főve
együtt
Kalandos kincsvadászat, Kalandos
Prantner Mariann
szeszcsempészet, Beltéri játékok , Quad
Kalózok aranya
Horváth Brigitta
Sí és snowboard program
Nagy Andrea

40 fő
20 fő
80 fő

Synergon

Rados Judit

Csapatépítő kalandjáték

50 fő

Samsung

Faragó Péter

Sülve főve együtt

29 fő

KPMG

Kózcán Zsófia

Kalandos kincsvadászat

150 fő

Decathlon

Polgári Edit

Kalandos szeszcsempészet

50 fő

Novell

Terdik Erika

Kalandos szeszcsempészet

50 fő
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