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• Csapatépítő programjaink



Bemutatkozásunk

Célunk, hogy csapatépítő programjainkon, a cég résztvevői a szórakozáson és a

kikapcsolódáson keresztül egy igazi, összetartó csapattá váljanak, amely a

közös munkához elengedhetetlen. Ahhoz, hogy egy cég produktív

tevékenységet végezzen a hétköznapokban, fontos, hogy az egyén ki tudjon

bontakozni, hozzá tudja tenni a csapat munkájához a saját képességeinek

legjavát.



Szakmai tudásunkkal, tapasztalatunkkal abban segítjük a cég

résztvevőit, hogy játékos feladatokon keresztül mutatjuk meg,

hogyan válhatnak a csapat hasznos tagjává, valamint, hogy a közös

cél eléréséhez, hogyan kamatoztathatják a munkában az egyéni

képességeiket, készségeiket. Fontos számunkra, hogy a

programrajainkon minden résztvevő aktívan és vidáman vegyen

részt.



Az általunk alkalmazott csapatépítő gyakorlatok közben fejlesztjük a

csapattagok közti kommunikációt, együttműködést és bizalmat.

Továbbá a játékos feladatok erősítik a csapatkohéziót valamint fejlesztik

a problémamegoldó képességet.

Csapatépítő élményprogramjainkat a megrendelő igényeinek és

kéréseinek megfelelően, cégre szabva dolgozzuk ki.



Csapatépítéseink módszertana A CreativiTEAM csapatépítő 
programjain alkalmazott 

gyakorlatok a tapasztalati 
tanulás módszertanán 

alapszanak. 

Tapasztalati tanulás

Definíciója
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A tapasztalati tanulás modelljét
David Kolb alkotta meg az 1970-es
évek elején. Megfogalmazása
szerint: „a tapasztalati tanulás egy
olyan folyamat, mely során a tudás
a tapasztalat átalakulása által jön
létre.”

▪ Játékok
▪ Gyakorlatok
▪ Szimulációk
▪ Szerepjátékok

▪ Élmény-, tapasztalatszerzés
▪ Hibákból,következményekből 

és teljesítményekből való 
tanulás

▪ Készségek fejlődése (szociális, 
kommunikációs, empátia, 
együttműködés, 
időmenedzsment, önismeret, 
mások szükségleteinek 
felmérése

▪ Fokozatosság elve
▪ Készségek-kihívások egyensúlya
▪ Komfortzónából való kilépés
▪ A tapasztalatszerzés, feldolgozás, értékelés 

módszerei
▪ Általánosítás- alkalmazás folyamata
▪ Megtapasztalt ismeretek mélyítése

Módszerei



Csapatépítő programjaink céljai:

• Munkahelyi légkör javítása

• Csapaton belüli problémák megoldása

• Együttműködés és kommunikáció fejlesztése

• Csapatkohézió erősítése

• A munkatársak „alvó” és kihasználatlan képességeinek 
felfedezése, fejlesztése és hasznosítása

• Egymás közötti bizalom erősítése

• Egymás jobb megismerése

• Szórakozás, közös élményszerzés, kikapcsolódás



Általános információk a csapatépítéseinkről

• Csapatépítéseink időpontja: 
Egész évben, minden évszakban

• Csapatépítéseink időtartama:
Igényre szabva, 1 órástól-több naposig

• A csapatépítő programjaink helyszíne:
Az ország egész területén, ügyfél által kiválasztott vagy       általunk 
javasolt helyszínen

• Résztvevők létszáma:
5-200 főig

• Kiegészítő szolgáltatások:
Igény esetén vállaljuk a szervezésüket 
(transzfer, szállás, catering, DJ, technika, stb.)



Csapatépítő programjaink

Tematikus csapatépítő programjaink

Tematikus csapatépítő programjainkon különböző témákkal, izgalmas

kerettörténetekkel átszőtt programokon vehet részt a csapat.

Tapasztalataink szerint, a résztvevőkből könnyebben előcsalogatható a

játékos felnőtt, ha egy történetbe csöppenek bele és el tudják képzelni azt,

hogy ők egy adott cselekmény szereplői.

Ezeken a programokon a kitalált történetek mellett, a témához illő

dekorációk, kellékek vagy akár a helyszín adottságai is segítik a résztvevőket

beleilleszkedni az adott programba és belehelyezkedni a különböző

szerepekbe.



Mona Lisa nyomában Poker Stars Darts JátszMA

SePerc és nyersz!Óriás társas Csapat Scrabble



RégÉSZek Do Dominó!

Bezár a bazár
Volt egyszer 
egy Vadnyugat No Plastic

Hollywoodi csillagok



Csapat Rally 

Viharverte Tanya

A szupercsapat

ÉpítŐKKéz a kézben



TermészetBEjárós programjaink

Természetben lenni már önmagában is kikapcsolódás. Hallani a madarak
csicsergését, távol lenni a nyüzsgő város zajától, gyönyörködni a minket körülvevő
zöld környezetben és élővilágban.

A szabadtéri programjainkon a fent felsoroltakban a résztvevők mind részesei
lehetnek. Amellett, hogy ezen programjainkon, különös figyelmet fordítunk a
helyszínek adottságainak kihasználására, itt is egy-egy téma köré építjük a
csapatépítésünket.

Ugyanis tapasztalataink alapján a résztvevők sokkal könnyebben hagyják otthon
a felnőtt énjüket, ha van egy kerettörténete a programnak és „játszanak” velünk,
melyek fontosak, ahhoz hogy a csapatépítésünk elérje a célját.

Ezen programjainkat olyan csapatokat ajánljuk, akik szeretnek időt tölteni
természetben és szívesen kipróbálják magukat különböző fizikai aktivitásokban.



A Gyűrűhordozók

A sziget neve: Túlélés A technológia nevében Kétkeréken állva

JÁRDa Várost



Fekete szakáll kincse

c

Pacific Blue

A sárkány nyomábanKenus mentőexpedíció

Baywatch

Gasztro Kalandok

Nyári/őszi outdoor programjaink

A következő programjainkat, kifejezetten nyáron és kora ősszel

javasoljuk ügyfeleink részére. Ezen programok vízparthoz kötöttek,

vagy a nyár hangulatát idézik.



Kreatív programjaink

Kreatív csapatépítő programjainkon a csapatépítő játékok mellett a csapat egy
közös alkotást, produktumot is létrehoz, mely a későbbiekben emlékül szolgálhat
a közös munkáról, élményekről és annak eredményéről.

A közös alkotás folyamatában mindenki megtalálhatja a neki illő feladatot és új
készségeket is felfedezhet magában és a társaiban. Ezeken a programokon a
csapatok nagyobb szabadságot kaphatnak a közös alkotás által, hiszen saját
maguknak kell megszervezniük és megvalósítaniuk a folyamatot, azt hogy ki mit

csinál, ki miben vesz részt.

Árnyékszínház Kékfestő mesterek Painting Puzzle



Céges családi napok, Sport napok

Családi napok:

Családi napjainkon fontos, hogy a cég dolgozói és családtagjaik
is megtalálják a számukra örömet nyújtó programokat,
melynek eredményeképp pozitív élményekkel térnek haza. A
különböző korosztályoknak, különböző programelemekkel,
feladványokkal és játékokkal készülünk, így a színes palettán
biztosak vagyunk benne, hogy mindenki megtalálja a számára
aktív és hasznos időeltöltést. Családi napjaink célja, hogy a
vidám, jó hangulatú nap folyamán a dolgozók jobban
megismerjék a munkatársaikat és családjukat, és így egy
szorosabb kapcsolat alakuljon ki a közöttük.

Sport napok:

A sportnapjainkon különböző sportágakban
szervezett versenyek, bajnokságok, szabadidős
sportok, vetélkedők kerülnek lebonyolításra,
amelyekben a megrendelő igényeinek
megfelelően hirdetünk győzteseket. A
sportnapjainkon is az elsődleges célunk hogy a
résztvevők érezzék jól magukat és leljék
örömüket a mozgásban, amellett, hogy a
munkatársak a sport által egy új szituációban
ismerjék meg egymást.



Esti programjavaslataink

Esti programjainkat ajánljuk önmagukban is, egy igazi pörgős, 
szórakoztató és laza este kitöltésére vagy egy egész napos 
csapatépítő program utáni feltöltődésre.

Kocsma kvíz Online Kvízjáték

Óriás társas Ország-város SePerc és nyersz!



Csapatunk

A CreativiTEAM csapata képzett, lendületes és fiatalos tagokból áll, akik 
sokszínségükkel, kreativitásukkal és tapasztalatukkal, mind hozzájárulnak egy 
sikeres csapatépítő programhoz.



A CreativiTEAM vezetői

Panák Veronika
Cégvezető, programszervező, programvezető

Már kisgyermek kora óta a sport és a mozgás, ezáltal a közösség fontos
szerepet játszik az életében. 8 éven keresztül versenyszerűen ritmikus
gimnasztikázott, melyben megszerezte az országos bajnoki címet, majd a
szinkronúszás sportban ért el jelentős sikereket. Ezen évek inspirálták
abban, hogy a Testnevelési Egyetemre jelentkezzen, mint rekreációszervező
és egészségfejlesztő, ahol megismerkedett csoporttársával, későbbi
barátnőjével, jelenlegi cégtársával, Szarka Grétával.

Ekkor már a sport nem élsportként motiválta őt, hanem úgy mint a
szabadidő eltöltésének egyik legtartalmasabb és leghasznosabb formája. A
sikeres alapdiploma megszerezése után, elvégezte az egyetem
sportturizmus mesterszakát is.

Az 5 éves egyetemi tanulmányai alatt részt vett különböző szabadidős
programok szervezésében és lebonyolításában, illetve játékvezetésben is.
Az egyetem után, 3 évig egy csapatépítő cégnél helyezkedett el, ahol eleinte
a programokon vezetett különböző csapatépítő gyakorlatokat, később már a
program teljes körű megszervezésével foglalkozott.

Humoros és barátságos személyiségével, vezetői készségeivel irányítja a
CreativiTEAM csapatát.



A CreativiTEAM vezetői

Szarka Gréta
Cégvezető, programszervező, programvezető

Gyermekkorától egészen az egyetemig versenyszerűen sportolt, mely során
kiemelkedő eredményeket ért el csapatával akrobatikus táncban. Már akkor
fontosnak tartotta a csapatban való munkát és megtanulta, hogy a sport, a
játék és a közös szabadidő eltöltés mekkora közösségformáló erővel bír.

Tanulmányait a Testnevelési Egyetemen folytatta Rekreáció alap-, majd
Sportturizmus mesterszakon, ahol diplomamunkáját a munkahelyi
rekreáció kiemelkedő szerepéről írta. Az egyetem alatt rendszeresen
vezetett játékokat különböző céges csapatépítő programokon, majd
tanulmányai után három évig csapatépítő programok teljes körű
megszervezésével foglalkozott.

Ezen évek alatt a programszervezés minden részletébe beletanult és a
programokon facilitátorként csapatépítő gyakorlatokat is vezetett a
csapatoknak. Panák Veronikával az egyetem alatt ismerkedtek meg, majd a
következő 3 évben is egy cégnél dolgoztak, amely során a barátságon túl, egy
kiegyensúlyozott és egymást kiegészítő szervezői párost alkottak.

Precizitásával, kreativitásával és határozottságával erősíti a CreativiTEAM
vezetői csapatát.



Titoktartás:

A Céggel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt
kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként
kezeljük.

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, keressen minket bizalommal az alábbi
elérhetőségeken!

Közös munkában bízva: A CreativiTEAM csapata

További információink

CreativiTEAM

Panák Veronika: 06 30 872 80 55
Szarka Gréta: 06 30 947 20 70  

E-mail: info@creativiteam.hu
Web: www.creativiteam.hu

Postacímünk: 1095 Budapest, Mester utca 1. 


