WZMACNIACZ
DUCHA ZESPOŁU
PAKIET AKTYWNOŚCI ONLINE
DLA PRACOWNIKÓW

CZYM JEST WZMACNIACZ DUCHA ZESPOŁU?
Przedstawiamy Wzmacniacz Ducha Zespołu, czyli pakiet propozycji aktywności dla pracowników,
który stanowi swoiste antidotum na te wyzwania.
Pakiet Aktywności to projekty integracyjne, które z przyjemnością pomożemy zrealizować w Firmie.
Zalety pakietu:
★
★
★

★
★
★

Ożywia relacje oraz kreatywność wśród pracowników
Integruje w twórczy, niewymuszony sposób
Jest elastyczny - możemy zrealizować jedną aktywność lub wszystkie (w wyznaczonym
harmonogramie), a każdy z pomysłów modyfikować w zależności od indywidualnych potrzeb
i specyfiki firmy
Dzięki naszej pomocy jest możliwy do szybkiego wdrożenia
Może łączyć rozrywkę z pomocą i działaniami społecznymi
Nie wymaga od pracowników specjalnego przygotowania ani umiejętności

Do przestrzeni online przenieśliśmy także organizowane na co dzień w przestrzeni miejskiej, gry fabularne, nie
tracąc przy tym ich dynamiki oraz tak lubianej w grach Senet warstwy fabularnej.
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Jak zaktywizować pracowników?
Co w tym szczególnym czasie można zrobić dla pracowników, żeby poczuli się zaopiekowani?
Co my jako firma możemy zrobić dla innych?

MORDERSTWO NA KOLACJĘ | FABUŁA
Gra “Morderstwo na kolację”, to intrygująca zabawa, w czasie której uczestnicy w
trakcie spotkania online wcielają się w role znajomych ofiary morderstwa postacie o różnych cechach charakterystycznych
i osobowościach. Ich zadaniem jest ustalenie kto faktycznie zabił gospodarza i tym
samym oczyszczenie się z zarzutów.
W czasie gry posługują się kartami zawierającymi informacje mogące pomóc im w
rozwikłaniu śledztwa.
W toku śledztwa uczestnicy otrzymują kolejne wskazówki, pozwalające rozwinąć
dochodzenie.
Kto zamordował gospodarza? Czy zrobiła to jego była narzeczona? Może to jej
obecny, zazdrosny chłopak? A może tonący w długach współpracownik? Kim jest
nieznajoma kobieta, która pojawiła się na przyjęciu?
Spróbujcie ustalić to już teraz!
Ilość osób w rozgrywce: 5 - 7 osób
Koszt organizacji gry: 700 PLN netto / grę
Czas rozgrywki : 45 minut - 1 godziny
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Dopóki nie przybyliście na afterparty do pokoju Waszego kolegi, nic nie wskazywało
na to, że zostaniecie podejrzani o morderstwo!

PUB TRIVIA QUIZ @home

| QUIZ

Nie trzeba mieć wiedzy z każdej dziedziny - możesz liczyć na swoją drużynę, a każdy może
wykazać się w tym, w tym czuje się najlepiej!
Jeżeli nie masz swojej drużyny to i tak wpadaj na quiz – znajdziemy Tobie drużynę, a Ty
poznasz nowych znajomych
W pierwszej części Pub Quizu zadawane są pytania, na które drużyna udziela odpowiedzi
na specjalnie przygotowanych formularzach online. W drugiej części prowadzący podaje
odpowiedzi, aby uczestnicy mogli porównać je ze swoimi. Za każdą prawidłową
odpowiedź drużyna otrzymuje jeden punkt, a za odpowiedź błędną lub jej brak – zero.
Wygrywa drużyna, która uzyska najwięcej punktów.
Na najlepszych będą czekają atrakcyjne nagrody,
Do pub quizu zalecane jest zimne piwo oczywiście bezalkoholowe ;)
Ilość osób w pub quiz: max. 30 osób (5 - 6 os. drużyn)
Koszt organizacji rozgrywki:
- przy jednej rozgrywce: 900 PLN netto
- 2 - 5 rozgrywek: 800 PLN netto/ rozgrywkę
- 6 – 10 rozgrywek: 700 PLN netto/ rozgrywkę
Czas rozgrywki : ok. 45 min.
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Pub Trivia Quiz @home to cotygodniowa gra drużynowa, która
polega na odpowiadaniu na pytania z różnych kategorii wiedzowych
i zdobywaniu nagród przez najlepsze drużyny.

VIDEO ESCAPE ROOM | FABUŁA
“PRĘDKOŚĆ UCIECZKI… ALBO DRUGA PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA”
19 kwietnia 2020 roku Albert Sosnowski jak co tydzień pełnił dyżur w PTZP - Polskim
Towarzystwie Płaskiej Ziemi. Wszystko wskazywało, że będzie to kolejna leniwa niedziela,
gdy nagle rozdzwonił się telefon.

To co usłyszał sprawiło, że jego ciało przeszył oszałamiający dreszcz. Jeden z terenowych
agentów Towarzystwa doniósł, że ZZOZ - Zjednoczony Związek Okrągłej Ziemi,
przygotował medialną ofensywę, mogącą zniweczyć lata pracy Płaskoziemców.
Po trwającej blisko kwadrans, burzliwej naradzie Zarządu PTZP, Płaskoziemcy byli gotowi do
działania, a ich plan wydawał się bezbłędny. To co musieli teraz zrobić to włamać się do
kwatery głównej ZZOZ i wykraść jedyną kopię raportu NASA, na temat kształtu Ziemi.
Tylko znajomość treści tego, z założenia kłamliwego dokumentu, mogła uratować
Towarzystwo Płaskoziemców przed wizerunkową katastrofą.
Tu zaczyna się Wasza przygoda. Jako członkowie jednostki specjalnej Polskiego
Towarzystwa Płaskiej Ziemi będziecie musieli pomóc Waszemu kompanowi włamać się do
kwatery ZZOZ, wykraść raport i co najtrudniejsze, bezpiecznie wydostać się na zewnątrz.
Na wykonanie misji będziecie mieli tylko godzinę, gdyż po tym czasie członkowie ZZOZ
wrócą do swojej kwatery, a przyłapanie Waszego agenta na gorącym uczynku, prowadzić
będzie do skandalu na miarę Watergate i delegalizacji Polskiego Towarzystwa Płaskiej
ziemi.
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- Polskie Towarzystwo Płaskiej Ziemi, w czym mogę pomóc?

VIDEO ESCAPE ROOM | WYCENA
Zapraszamy do udziału w Escape roomie online!

Tylko dzięki Waszej pomocy i udzielanym przez Was wskazówkom
możliwe będzie otwarcie drzwi!

Zadanie będzie wymagało od Was sprawnej komunikacji i szybkiego działania, ponieważ
na rozwiązanie wszystkich zadań i odnalezienie wskazówek będziecie mieli określony czas.
W cenie zapewniamy:
●
Rozgrywkę w czasie rzeczywistym angażującą cały zespół
●
Dostęp do komunikatora i transmisję wideo na żywo
●
Aktora, który profesjonalnie odegra swoją rolę
●
Moderację i obsługę, w tym m.in. oficjalne rozpoczęcie oraz zakończenie gry
●
Zabawę i integrację w pełni online
●
Aranżację przestrzeni Escape roomu
●
Ciekawe i zróżnicowane zagadki
Ilość osób w rozgrywce: 6 osób/ rozgrywka, lub do 10 osób w 2 połączonych pokojach
Koszt organizacji gry:
1 200 PLN rozgrywka do 6 osób
2 000 PLN / rozgrywka 7- 10 osób
Czas rozgrywki : 45 minut - 1 godziny
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Podczas zabawy w gronie przyjaciół, ale bez wychodzenia z domu, będziecie mogli
rozwikłać szereg łamigłówek i pomóc animatorowi wydostać się z zamkniętego
pomieszczenia. Dzięki komunikatorowi i transmisji online będziecie mogli zobaczyć to
samo co widzi zamknięta osoba.

CO POWIE RYBA? | GRA KRYMINALNA ONLINE
Od samego początku wszystko wyglądało bardzo podejrzanie. Nieprzychylni przełożeni,
świadkowie zmieniający zeznania.
Co było prawdziwym powodem tego, że Wacław Ryba, właściciel Restauracji "Pod wydatnym
biustem" wyciągnął kopyta? Media ostatnio trąbiły o tym, że knajpa Wacława naszpikowana
była podsłuchami. Czyżby denat nagrał coś czego nikt nie powinien słyszeć?

To brzmi jak wyzwanie dla naszej redakcji!
Czas udać się na miejsce zbrodni i wszystko zbadać.
Wcielacie się w role dziennikarzy śledczych, którzy muszą zbadać aferę ukatrupienia Ryby.
Na szczęście udało się Wam przekupić policjanta pilnującego miejsce zbrodni i możecie się
tam rozejrzeć przez godzinę. Policjant zgodził się na wizytę tylko jednej osoby z Waszego
zespołu, więc wysyłacie na miejsce wybranego przedstawiciela. Za pomocą transmisji online
zbadajcie miejsce zbrodni i spróbujcie ustalić kto i dlaczego pozbawił Rybę życia.
Ilość osób w rozgrywce: do 8 osób.
Koszt organizacji gry: 1 500 PLN netto/ rozgrywka
Czas rozgrywki: 1-1.5 godz.
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Różne ślady butów przy wejściu, przewrócone meble, nóż wbity w plecy
- wszystko jasne, to nie mógł być wypadek.

UROBOROS | GRA SZPIEGOWSKA W SIECI
Na wstępie rozgrywki, uczestnicy ze specjalnej transmisji online dowiedzą się, że są ukrytymi
agentami, tzw. „śpiochami", a ich dotychczasowa tożsamość była tylko przykrywką. W obliczu
zagrożenia, które niesie wywrotowa organizacja UROBOROS, agencje wywiadowcze z całego świata
stworzyły rozproszony w sieci wspólny sztab kryzysowy i zdecydowały się „obudzić" swoich
najlepszych agentów oraz wdrożyć ich do działania.
Podczas rozgrywki:
★

★
★
★

Na agentów czekać będzie seria zadań online, wymagających zespołowego działania,
umiejętności podziału obowiązków w zespołach, wykazania się sprawnością w łamaniu
szyfrów, czy hackowaniu oraz znajomością technik szpiegowskich.
Agenci będą musieli łamać hasła do skrzynek pocztowych i przy pomocy obrazu z satelitów
szukać informacji pozostawionych przez UROBOROSA na każdym z kontynentów.
Grupy operacyjne zasięgną zdalnej pomocy u starszych kolegów - obecnie emerytowanych
agentów specjalnych z czasów zimnej wojny.
Agenci będą odsiewać ziarno od plew i zmagać się z armią internetowych trolli, próbujących
wyprowadzić agentów w pole.

Na wykonanie wszystkich zadań online agenci będą mieli dokładnie określony czas, a każda
upływająca minuta będzie zbliżać nas do wygranej, lub globalnego chaosu.
* Istnieje możliwość wprowadzenia elementów CSR do gry. Zdobyte przez uczestników w czasie gry
punkty można zmienić na złotówki, które zostaną przekazane na wybrany przez Państwo cel.
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To już jest pewne, UROBOROS - nikomu dotąd nieznana organizacja,
chce przejąć władzę nad Internetem i doprowadzić do globalnego
chaosu. Tylko zgrany zespół agentów może zapobiec tragedii.

UROBOROS | WYCENA
W cenie zapewniamy: :
●
Rozgrywkę w czasie rzeczywistym angażującą cały zespół
●
Dostęp do komunikatora i transmisję wideo na żywo
●
Animatorów
●
Moderację i obsługę, m.in. oficjalne rozpoczęcie oraz zakończenie gry
●
Zabawę i integrację w pełni online
●
Ciekawe i zróżnicowane zagadki
●
Unikatowe certyfikaty dla uczestników
Ilość osób w rozgrywce: 6 os. Zespoły (ok.. 60 osób)
Koszt organizacji gry:
do 6 teamów: 2 800 PLN netto / grę
do 10 teamów 3 800 PLN netto / grę
Czas rozgrywki : ok. 2 h
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Program trwa ok. 2 godzin, a uczestnicy łączą się ze sobą za pomocą platformy
umożliwiającej rozmowy wideo.
Grupa podzielona jest na maksymalnie 6 - osobowe zespoły, w których uczestnicy
wspólnie rozwiązują zagadki.

Milion, Jerzy! | TELETURNIEJ
Milionerzy - to teleturniej, który podbił cały świat i którego nikomu specjalnie nie trzeba

Zasady są proste. Chodzi o to, żeby zdobyć główną nagrodę odpowiadając poprawnie na
kolejne pytania, wybierając jedną z czterech możliwych opcji. W czasie rozgrywki można
korzystać z kół ratunkowych.

W ramach próby prosimy o odpowiedź na proste pytanie.

Kiedy chciałbyś żebyśmy przeprowadzili grę dla Twojej firmy?
A. ASAP
B. W ciągu miesiąca
C. W ciągu najbliższego tygodnia
D. W ciągu 3. najbliższych dni
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przedstawiać. My stworzyliśmy grę bazującą na słynnym wyścigu do miliona i jesteśmy
w stanie przeprowadzić ją całkowicie online, zachowując niesamowity klimat rozgrywki.

Milion, Jerzy! | WYCENA
★

★
★
★
★
★

Specjalną aplikację bazującą na telewizyjnej wersji gry, która wyświetli pytania
i możliwe odpowiedzi w sposób widoczny dla wszystkich uczestników gry oraz
publiczności
Prowadzenie rozgrywki przez konferansjera
Atrakcyjne nagrody w postaci prezentów, które można przesłać w wersji
elektronicznej
Regulamin gry
Możliwość stworzenia spersonalizowanych pytań (np. tematyka firmy)
Nagrody dla teamu, która zależne są od osiągniętego wyniku

Ilość osób w rozgrywce: 2- 6 osób.
Koszt organizacji gry:
- przy jednej rozgrywce: 700 PLN netto
- 2 - 5 rozgrywek: 600 PLN netto / rozgrywka
- 6 – 10 rozgrywek: 500 PLN netto / rozgrywka
Czas rozgrywki : ok. 30 min.
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Oto, co możemy zapewnić w celu przeprowadzenia gry:

WIĘCEJ DLA DUCHA...
★
★
★
★
★
★
★

Zajęcia taneczne
Treningi z trenerem personalnym
Warsztaty z somelierem/baristą wraz z degustacją
Warsztaty kulinarne
Zajęcia z jogi
Zajęcia z majsterkowania
Warsztaty np. domowe przetwory, warzenie piwa

Chętnie zaproponujemy także pomysły na celebrowanie urodzin
pracowników.
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Na co dzień podczas organizacji eventów współpracujemy z najlepszymi
fachowcami, dlatego możemy pomóc Państwu również w organizacji innych
zdalnych aktywności dla pracowników, takich jak:

PARTNER SPOŁECZNY (CSR)
Z tego powodu podjęliśmy współpracę z Hearty Foundation, która zajmuje się
zmniejszaniem nierówności społecznych poprzez edukację przyszłości dla
potrzebujących dzieci i młodzieży. Skupiają się na dotarciu i zaangażowaniu w naukę te
osoby, które poprzez różne życiowe okoliczności straciły wiarę w siebie i lepszą
przyszłość - dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, z mniejszych miejscowości, czy
z domów dziecka. Organizują wydarzenia i programy edukacyjne, tematyczne
inspirujące spotkania, warsztaty i fundują stypendia edukacyjne.
Zebrane podczas realizacji projektów środki zostaną przekazane na stypendia
edukacyjne dla podopiecznych Fundacji Hearty.
Ponadto istnieje możliwość nagłośnienia danego działania w lokalnych, jak
i ogólnopolskich mediach. Poza oczywistymi aspektami wizerunkowymi, dzięki temu
można pokazać innym, że czasami nie trzeba wiele, żeby pomóc.
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Przedstawione przez nas pomysły dzięki Państwu i pracownikom mogą zostać
rozbudowane o aspekt społeczny. Pracownicy otrzymają narzędzie, dzięki, któremu
będą mieli szansę na realną pomoc i czynienie dobra... Wspólny, społeczny cel pozwoli
zwiększyć zaangażowanie pracowników.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Katarzyna Dudziak
+48 531 809 131
katarzyna@iwentarium.pl
Joanna Iwaniec
+48 883 569 500
joanna@iwentarium.pl

PROJEKT ORAZ PREZENTACJA JAKO OFERTA, JEST WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ FIRMY Iwentarium Sp. z o.o. PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH I MAJĄTKOWYCH.
WYKORZYSTANIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI PROJEKTU, BĄDŹ ROZPOWSZECHNIANIE JAKĄKOLWIEK METODĄ DO CELÓW KONTR-OFERTOWYCH BEZ ZGODY TWÓRCÓW JEST ZABRONIONE.

