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Pomagamy firmom w rozwoju.
Skutecznie.

lillahouse.pl

Osiąganie
planowanych celów

Bezpieczeństwo
produkcyjne

Wysoka jakość
realizacji
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EVENTY INTEGRACYJNE
oferta Lilla House

Korzyści ze współpracy
z Lilla House:

lillahouse.pl

Eventy integracyjne są znakomitym narzędziem do wzmacniania motywacji pracowników
i budowy skutecznych zespołów oraz sposobem na tworzenie wartościowych relacji
między pracownikami a marką.

Przeczytaj nasze case study z eventu integracyjnego

•

Realizacja celów

•

Kreatywne pomysły

•

Niezapomniane
doświadczenia
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IMPREZA INTEGRACYJNA
CHALLENGE BOX
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Cechy wyróżniające

•

Powitanie pracowników i prezentacja planu wydarzeń

•

Szkolenie Jak budować skuteczne zespoły prowadzone przez eksperta

•

Gra integracyjna – Challenge box

•

Prezentacja filmu podsumowującego po zakończeniu rozgrywki i omówienie zabawy

•

Program artystyczny i kolacja

•

Efektywne mechanizmy
teambuildingowe

•

Niepowtarzalny
scenariusz gry

•

Budowanie niezwykłych
doświadczeń
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CHALLENGE BOX
plan wydarzenia
Zabawa rozpoczyna się od przydzielenia zespołom pracowników skrzynek z niepowtarzalnymi zadaniami zręcznościowymi
i logicznymi do rozwiązania.
Wszyscy uczestnicy mają maksymalnie 90 minut na rozwiązanie zadań ze swojej skrzyni.
Scenariusz ułożony jest w taki sposób, aby do zwycięstwa potrzebna była współpraca między wszystkimi uczestnikami:
w kluczowym momencie gry zespoły zdają sobie sprawę, że dokończenie zadania wymaga współpracy całej grupy.
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Po zakończeniu rozgrywki następuje prezentacja filmu podsumowującego, który spaja całą fabułę wydarzenia.
Istnieje również opcja zrealizowania atrakcji OUTDOOR, gdzie uczestnicy najpierw przy pomocy mapki i określonych
wskazówek musieliby znaleźć skrzynie zlokalizowane na terenie zielonym obiektu a dopiero później rozpocząć rozwiązywanie
właściwych zagadek w skrzyni.
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IMPREZA INTEGRACYJNA
TAJEMNICE ŚWIATA
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Cechy wyróżniające:

•

Powitanie pracowników i prezentacja planu wydarzeń

•

Wykład i warsztaty Budowanie zintegrowanych zespołów prowadzone przez
eksperta

•

Gra integracyjna – Tajemnice świata

•

Podsumowanie przebiegu i celów gry

•

Program artystyczny i kolacja

•

Scenariusz promujący
kooperację uczestników

•

Gra terenowa o
zaskakującym przebiegu

•

Tematyczna oprawa
artystyczna i cateringowa
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TAJEMNICE ŚWIATA
plan wydarzenia
Obszar eventu zostanie zamieniony w mapę świata, z kilkunastoma punktami kontrolnymi reprezentującymi różne kraje
i kultury.
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W grze uczestnicy wcielają się w poszukiwaczy artefaktów, dzięki którym możliwe jest znalezienie miejsca ukrycia skarbu – celu
gry. Zadaniem uczestników jest rozwiązywanie zagadek i realizacja wyzwań umożliwiających odkrywanie kolejnych zakątków
zaaranżowanego świata i skrywanych przez nie tajemnic.
Wszystkie rozwiązane przez uczestników zadania, dadzą odpowiedzi, które tylko przy ścisłej współpracy podczas całej gry
przez wszystkie grupy, ukażą mapę wskazującą miejsce ukrycia skarbu – skrzyni zawierającej nagrodę dla wszystkich
uczestników.
Projekty zadań obejmować mogą zarówno wyzwania natury intelektualnej, jak i praktycznej i manualnej, dzięki czemu
stanowią ciekawe i angażujące propozycje dla dowolnych grup docelowych.
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IMPREZA INTEGRACYJNA
EFEKT DOMINO
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Cechy wyróżniające:

•

Powitanie uczestników

•

Gra integracyjna – Efekt Domino

•

Podsumowanie zabawy. Wnioski i doświadczenia uczestników

•

Wykład i warsztat Skuteczne zespoły w organizacji prowadzone przez eksperta

•

Program artystyczny i kolacja

•

Mechanizmy wspierające
kreatywne myślenie

•

Event oparty na
niezwykłej scenografii

•

Niezwykłe doświadczenia
artystyczne
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EFEKT DOMINO
plan wydarzenia
Zadaniem uczestników jest wspólne zbudowanie wymyślnego mechanizmu składającego się z dużej liczby części. Unikatowe
projekty konstrukcji zakładają wykonanie prostej czynności za pośrednictwem wielu skomplikowanych, połączonych ze sobą
ogniw.
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Element integracyjny wynika z konieczności współdziałania uczestników i wiąże się z wieloma wyzwaniami przyjmującymi
postać łamigłówek i zagadek logicznych. Uczestnicy wspólnie wykonują zadania w ten sposób przybliżając grupę
do osiągnięcia założonego celu – zbudowania jednej działającej „Maszyny Goldberga”.
Gra prowadzona jest w dwóch etapach: rozpoczyna się od działań w ramach mniejszych zespołów budujących swoje ogniwa
mechanizmu, finalnie prowadząc do współpracy między nimi.
Ukoronowaniem wysiłków uczestników jest wspólne uruchomienie maszyny i śledzenie przebiegu interakcji prowadzących
do wykonania zakładanej czynności.
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Agencja profesjonalnie realizuje swoje zadania,
jest godnym zaufania partnerem w biznesie,

dzięki czemu z przyjemnością możemy polecić
Lilla House do realizacji eventów
Merck

Pracę z Lilla House oceniamy bardzo dobrze.
Zarówno przygotowanie merytoryczne jak i
bardzo indywidualne podejście do potrzeb klienta
sprawiło, że możemy polecić Lilla House
Melle

Wysoko cenimy szybkość działania, sprawną
lillahouse.pl

komunikację oraz podejmowanie wyzwań z

pożądanym przez nas skutkiem.
Wawel S.A.
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Jesteśmy doświadczonymi project
managerami, zarówno w zakresie marketingu
jak i prowadzenia produkcji eventowych.

Małgorzata Wojdal
dyrektor artystyczna

Przemysław Litwin

strategia marketingowa i komunikacja

Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować
skuteczne i sprawnie zrealizowane wydarzenie.
Nasze wieloletnie doświadczenie rynkowe
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stanowi doskonałe wsparcie dla firm, które
chcą budować przewagę konkurencyjną.
Denis Rosiejka
project manager

Izabela Dziadkowiec
project manager

Grzegorz Maciaszek
dyrektor generalny
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Interesuje Cię realizacja
eventu integracyjnego z Lilla House?
Skontaktuj się z nami.

lillahouse.pl

GRZEGORZ MACIASZEK
Dyrektor generalny
+48 518 258 851
g.maciaszek@lillahouse.com

