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ЗА ЩАСТЛИВИ СЛУЖИТЕЛИ И
УСПЕШЕН БИЗНЕС

ТИЙМБИЛДИНГ
ПРОГРАМИ



КОЛЕКЦ
ИЯ

"АРТ"

Забавление
Сплотяване на екипа

Подобряване на комуникацията
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ACTION PAINTING

МАЙСТОРИ НА ДЛЕТОТО 

С ЧЕТКИ И БОИ 

ПО – ПОЛЕКА, ЗАБАВИ

ОБЛЕЧИ СЕ ЦВЕТНО



Action painting е стил на рисуване, при който боята се
изливa спонтанно, разпръсква се или се размазва върху
платното. 

Вашият екип може да рисува или върху самостоятелни
платна, или върху обща картина на голямо платно. 

В този тиймбилдинг участниците се забавляват и са

свободни да рисуват спонтанно, а не по шаблон.

„Техниката“, която се използва, е пръскане, мацане и
разливане и се осъществява под ръководството на
професионалния художник Ивелин Влайков.

Предоставят се платно, бои, престилки, вино, ароматен

чай и шоколад. За по-големи групи тиймбилдингът може

да се проведе и извън художественото ателие. 

ACTION PAINTING
Арт 

парти 

в 

художествено 

ателие

София, 

художествено
ателие

Забавление,

сплотяване на
екипа, 

снемане на
напрежение

2 часа

по договаряне



Тиймбилдинг в творческа атмосфера с мирис на дърво и длето в
ръка. 

Едно различно преживяване извън офиса, при което колегите
могат да изработят заедно лого на фирмата, обща картина или
предмет.

По време на ателието участниците работят с длето, пирограф
и бои. Екипът опознава отблизо процеса на дървообработка,

основните инструменти и техники под ръководството на
художника Стелиян Стелиянов. 

Тиймбилдингът е подходящ за любители и хора без опит

в областта на дърворезбата. Осигуряват се всички необходими

материали.

МАЙСТОРИ НА
ДЛЕТОТО

max

12

София, 

творческо
ателие

забавление,

нови умения,

сплотяване на
екипа,

снемане на
напрежение

2 часа

Ателие 

по 

дърворезба



Не е важно дали може да рисувате - всеки може да направи интуитивна
картина, защото при този метод ръката се движи сама, а рисуването е
несъзнателно. 

Интуитивното рисуване е особено подходящо за хора, чието ежедневие
изисква аналитичен ум и трезва преценка. Чрез него те развиват дясното
мозъчно полукълбо, което е „отговорно“ за творческото въображение. 

Интуитивното рисуване може да бъде насочено към разрешаване на

конкретни ситуации на работното място. Рисува се по важна за екипа тема.

Всеки може да изрази на енергийно ниво своя принос за разрешаване на
ситуацията чрез картина.

Интуитивното рисуване се осъществява под ръководството на енергиен
терапевт Нина Атанасова. То е ефективен начин за облекчаване на стрес и
напрежение. 

Осигуряват се всички необходими материали

С ЧЕТКИ И БОИ

max

12

София, 

Творческо
ателие

себепознание,

снемане на
напрежение,

консолидиране  

около задача

2 часа

Уъркшоп 

по

интуитивно 

рисуване



Работилница, в която екипът е творец и създава своя картина,

играчка или украшение от вълна. 

Подгответе се, че няма да работите с готов плат, който да
режете и лепите! "Рисуването" с вълна има правила, с които
участниците ще се запознаят от преподавател - художник. 

Ако екипът избере да рисува платно от вълна, предварително се
подготвя проект на хартия. Може да избере и направата на изделие
от филц – цвете за украшение или играчка. В този случай
участниците ще бъдат посветени в техниката по иглонабиване.

 Осигуряват се всички необходими материали.

ПО – ПОЛЕКА, ЗАБАВИ

София, 

творческо
ателие/в офис

забавление,

нови умения,

сплотяване на
екипа,

антистрес 

3-6 часа

Филцова 

работилница

според
локацията



В тази работилница eкипът рисува и се забавлява, общувайки и
изразявайки се чрез цветовете! Изживяване за всички, които
искат да изявят своя творчески потенциал, да усетят тръпката
от създаването на собствено творение.

Рисува се върху тениска, топ, дънки, чанта, калъфки за
възглавници, дори кецове. Всичко, което харесвате или искате да
промените, за да го превърнете в дизайнерско произведение. 

Боите са осигурени. Всеки от екипа може да донесе собствена

дреха, върху която да рисува. Може да осигурим  нови тениски.

ОБЛЕЧИ СЕ ЦВЕТНО

София, 

Творческо
ателие или
вашия офис

забавление,

нови умения,

сплотяване на
екипа,

антистрес

3-6 часа

Работилница 

за 

рисуване 

върху 

текстил

според
локацията



КОЛЕКЦ
ИЯ

ДЕГУСТ
АЦИИ
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ШОКОЛАДОВО ПАРТИ

ВИНЕНИ МАРШРУТИ

МАЛКО ЧАЙ КУЛТУРА В ОФИСА 

СВЕТЪТ Е ГОЛЯМ И УИСКИ ИМА ЗА ВСИЧКИ

Забавление
Сплотяване на екипа

Антистрес 



С шоколадовото парти поставяме в центъра сетивата си
като дегустираме селектирани био шоколади  от различни
точки на света. 

Добавяме персонализирана обстановка с музика по желание и
гид в света на шоколада, който ще научи участниците да
използват всичките сетива и да разграничават отделните
вкусови нюанси на „храната набоговете“. 

Дегустацията на шоколад има силен терапевтичен ефект.

Тя фокусира съзнанието към настоящия момент и дава
усещане за удоволствие и щастие.

ШОКОЛАДОВО ПАРТИ

София, 

шоколадов
бутик или в

офиса

Релаксиращ
За малки
групи

антистрес

90 мин.

Сладък
тиймбилдинг

12 max в
бутика



Винена дегустация на географски принцип. Екипът
преминава през избрани „винени“ маршрути заедно със
сомелиер.

Изборът на маршрутите може да обвърже със места, с
които компанията оперира. Ще се насладите на
качествени вина и винени истории, разказани от
познавачи. Ще се запознаете с тънкостите на виното
и вино - културата. 

По време на дегустацията ще получите съвети за
начинаещи, напреднали и за съвсем напреднали вино-

ентусиасти.

ВИНЕНИ МАРШРУТИ

София, 

офис/зала под
наем

забавление, нови
знания,

сплотяване на
екипа, антистрес

60 мин.

Тиймбилдинг с

винен 

сомелиер

според  екипа
и локацията



Неповторимо изживяване, което отключва пълния потенциал на
всяко чаено листенце пред вас. Чаената дегустация е лична среща

на всеки от екипа със свежо приготвена чаша чай и ново познание
за чай културата.

По време на дегустацията ще научите как да приготвяте и
максимилизиратe здравословните ефекти от напитката.

Програмата може да включи лекционна, демонстративна част и
дегустация на 3 вида чай от премиум селекция. По желание могат
да се организират мастър класове или ексклузивно чай изживяване
с демонстрация на Гонг Фу Ча метод за приготвяне на чай.

Тиймбилдингът може да протече и като „Чаено пътешествие" в
изучаване на традициите на чая в различни страни, да включи
състезателен елемент и корпоративни подаръци, свързани с чая.

ЧАЙ КУЛТУРА В ОФИСА

София, 

офис/зала под
наем

забавление, 

нови знания, 

сплотяване на екипа
антистрес

60 мин.

Дегустация 

на 

чай

според  екипа
и локацията



Дегустацията на уиски не е мода, а специално внимание и
отношение към напитката и нейните ценители. 

Уиски дегустацията е преживяване и опит за сетивата,

запознаване с традиции, истории и иновации,

популяризиране на уиски културата и споделяне на знания. 

Подарете това пътешествие на екипа си, в което той ще
бъде придружен от професионални уиски експерти. Уиски
дегустацията върви в компанията на пури и може да се
проведе в изискана и уютна атмосфера на уиски бара или на
удобно за екипа място.

СВЕТЪТ Е ГОЛЯМ И 
УИСКИ ИМА ЗА ВСИЧКИ

в  уиски бар /

офис/ наето
пространство

забавление,

ново знание,

релакс

2 часа

Дегустационен 

тиймбилдинг

според  екипа
и локацията



КОЛЕКЦ
ИЯ

 ЗАБАВ
ЛЕНЯ  

   IND
OOR 
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ВЕЧЕРЯ НА ТЪМНО

ДА ГОТВИМ ЗАЕДНО

НАДИГРАЙ НИКИ КЪНЧЕВ

LET THE MUSIC PLAY

ЛАТИНО ПАРТ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗАД КУЛИСИТЕ 

КУЕСТ С ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ

VR ПРИКЛЮЧЕНИE

СПОМЕНИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ

BOLID CHALLENGE

ПРОДУЦЕНТИ В ДЕЙСТВИЕ

МАНДЖА ВАН

Забавление
Сплотяване на екипа

Антистрес 



Представете си пълен мрак, само приятна музика и
превъзходно петстепенно меню. 

Тиймбилдингът се провежда в „тъмен ресторант“.

Преживяването е нестандартно - липсата на светлина
провокира непринуденост, сетивата се изострят към
вкусовете, а отсъствието на мобилни устройства
фокусира участниците в разговора с останалите. 

За екипа ви може да организираме вечеря тип "хапки"

или сет меню, както и да включим състезателен
елемент с игра "Познай ястието". Опитайте и „сляпа“

дегустация на подбрани български вина.

ВЕЧЕРЯ НА ТЪМНО

в ресторант на
тъмно 

забавления 

2 часа

Сетивен 

тиймбилдинг

60 души



Екипното приготвяне на храна и нейното споделяне е
чудесен начин за сплотяване на екипа в неформална
обстановка. 

Кулинарният тиймбидинг може да протече като
състезание между 2 отбора или под формата на урок за
приготвяне на определена храна. По време на
тиймбилдинга екипите получават напътствия от
професионални шеф готвачи. Програмата може да е
тематична и посветена на здравословното хранене, вид
национална кухня, вегетарианско хранене и пр.

Може да готвите ПАСТА, БУРГЕРИ, БАНИЦА, ДЕСЕРТИ,

БЕЗГЛУТEН, КЕТО КУХНЯ И ДР.

ДА ГОТВИМ ЗАЕДНО

кулинарна
академия

забавление, 

нови умения
 сплотяване на екипа

3-4 часа

Кулинарен 

тиймбилдинг

до 60 



Live entertainment тиймбилдинг. 

Екипите участват в шоу програма под формата на
въпроси и отговори, създадени специално за
компанията. Играта е с цел забавление, представена по
шеговит начин от водещия Ники Кънчев и   завършва с
класиране и награди. Играят се 5 игри. 

Въпросите могат да са свързани с компанията и са
единствено с цел забавление.

Участва се самостоятелно или по двойки.

НАДИГРАЙ НИКИ КЪНЧЕВ

офис
пространство/

зала за
събития под

наем

забавление,

сплотяване на
екипа

3-4 часа

Шоу 

тиймбилдинг

няма
ограничение



Няколко часа, посветени на музикални инструменти,

пеене, караоке или просто слушане на музика. 

Музикалното пространство разполага със сцена,

микрофони, озвучителна и караоке система. В екипното
преживяване ще включим преподаватели по музикални
инструменти по ваш избор, които да свирят с вас и да
ви запознаят със света на музиката.

По време на тиймбилдинга може да се наеме DJ или
Karaoke master, мултимедия - телевизор, проектор и
екран.

LET THE MUSIC PLAY

музикално
студио

забавление,

нови знания,

сплотяване на
екипа

по желание

Музикален 

тиймбилдинг

40 седящи
и 80

правостоящи



Атмосферата на Карибските острови ще завладее
офиса с горещите латино ритми! Салса, Мамбо,

Бачата, Меренге, Зук-Ламбада, Кизомба – един
тропически коктейл, който откъсва от еднообразния
ритъм  и ще донесе безброй приятни емоции! 

 

Професионални преподаватели по латино танци ще
покажат първите стъпки в избран от екипа танц и ще
танцуват заедно с вас. 

Тиймбилдингът може да се организира повече от
веднъж, за да се усвоят основни фигури в танците.

ЛАТИНО ПАРТИ

Офис
пространство/

зала на
танцувалния клуб

забавление, нови
умения, антистрес 

2 часа

Танцувален 

тиймбилдинг

според
локацията и

екипа



Магията на театъра започва преди завесата да се вдигне и
далеч не свършва с финалните аплодисменти на  публиката. 

Ако искате с екипа си да станете свидетели на истинското
начало и подготовката на едно театрално представление, ще

организираме разходка в столичен театър с гид, който ще ви

покаже кътчета от театъра, които остават скрити от
очите на обикновения зрител. Ще надникнете в театралния
гардероб, гримьорната, осветителната и звуковата кабина,

ще се докоснете до реквизите, маски и костюми. 

След разходката ще се насладите на спектакъла, в чиято
подготовка сте участвали и вие.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗАД КУЛИСИТЕ

забавление
сплотяване на

екипа

3 часа разходка +

представление

Театрален 

тиймбилдинг

театър София

6 души



Посредством мобилно приложение и технологията "добавена
реалност" ще създадем игра изцяло по индивидуална идея,

съобразена с характера на компанията и разбира се, подходяща
за тиймбилдинг.

Екипът ви ще бъде разделен на отбори с обща цел. Подходящ
сценарий за фирма може да е проиграването на целия процес по
създаване на един продукт/услуга и въвличането на хора от
екипа в различните дейности чрез различни въпроси, търсене на
предмети и др. В основата на играта е търсенето, намирането  

и сканирането на скрити предмети (символи) в градска среда. 

Играта позволява участието на множество участници
наведнъж, които тръгват от общ сборен пункт. Целта е
работа в екип.

КУЕСТ С ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ

забавление,

работа в екип 

2-3 часа 

(според заданието)

Създаване 

на 

специална 

куест 

игра 

за 

вашия 

екип

според
заданието

без
ограниечение



Заведете екипа на VR приключение, за да решава загадки и да

укрепи отборния дух. Можете да избирате между няколко

различни приключения – да бъдете космонавти,  детективи от

бъдещето или разследващи в опасен трилър.  

VR стаята разполага с 3 зали. В две от тях могат да играят

екипажи по от 4-ма участника. Третата зала е оборудвана с 2

места, чиито участници могат да играят както самостоятелно

като екипаж от 2-ма, така и да бъдат свързани към някоя от

съседните зали, образувайки екипаж от 6-ма. Така едновременно 10

участника могат да се включат в мисията, която е с

продължителност 45-60 минути. 

Към игралните зали има комфортна приемна оборудвана с видео

стена, където втора група участници могат да наблюдават

реакциите на играещите в момента - без да виждат

действието в играта.

VR ПРИКЛЮЧЕНИЕ

забавление,

работа
в екип

1 час

Тиймбилдинг във 

V

R

E

s

c

a

p

e

 

R

o

o

m

София, VR

стая

екип от 10

души



Програмата се състои от две части – игри от старо време и

традиции от старо време. В зависимост от

продължителността различните компоненти могат да бъдат

съчетавани. Цялостната идея е пряко свързана с работа в

екип, провокиране на творческо мислене и колегиална подкрепа. 

Вашият екип може да бъде разделен на отбори със

състезателен елемент, за да се насърчи работата в екип.

Включени са забавни игри, оценяване на представянето.

Активностите в традиции от старо време са подбрани, така

че да се мотивират артистичността, индивидуалните

лидерски и презентационни умения, както и отборния дух. И в

двата модула се придържаме към концепцията да е забавно за

всички и да излезем от рамките на забързаното ежедневие.

СПОМЕНИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ

забавление,

работа
в екип, състезание

според броя игри

Тиймбилдинг, вдъхнов
ен 

от

традициите 

в 

миналото

според
изискванията

без
ограничение



Всеки отбор ще имa за задача да намери елементите, за

да конструира собствен болид, да премине трасе с

препятствия с него и да се състезава на финала срещу

другите отбори. 

Болидът е в реални размери, едноместен.

BOLID CHALLENGE

забавление,

работа
в екип, състезание

според броя игри

зала

без
ограничение

Да 

го 

създадем 

сами



В тази игра има място за всеки от членовете на екипа.

Търсят се сценарист, режисьор, оператор, дизайнер на

костюми и актьори. 

Всички заедно ще имате възможност да изберете какво да

реализирате - късометражен филм, реклама, приказка или

заснемането на кратък филм “Как ще изглежда бъдещето на

нашата компания“.

ПРОДУЦЕНТИ В ДЕЙСТВИЕ

забавление,

работа
в екип, състезание

според сценарий

офис

без
ограничение

Филмов 

тиймбилдинг



Разделени на отбори, вашите служители ще създадат визия

на техния неповторим и уникален ван за храна. Ще

разработят сами маркетинг, меню, ценова политика и

униформи. 

Нa финала всички ще презентират сътвореното   и ще се

насладят на приготвената храна.

МАНДЖА ВАН

забавление,

работа
в екип, състезание

без
ограничение

Тиймбилдинг за 

креативните

и 

гладните

2 -3 часа 



Ще се запознаете с българските носии от

различните региони на България, както и с

танците от различни краища на страната.

Лекционната част е в 30 минути и предхожда

"надиграването".

Професионални танцьори ще покажат стъпки

в народните хора и ще организират

надиграване с награди.

Могат да бъдат осигурени народни носии на

участниците. 

ДА СМЕ БЪЛГАРИ

забавление, нови
умения

 състезание

2-3 часа 

На избрано
място

без
ограничение

Фолклорен 

тиймбилдинг



КОЛЕКЦ
ИЯ

ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ

НА ОТК
РИТО

gift-tube.com

Забавление

Сплотяване на екипа

Преодоляване на препятствия

Подобряване на комуникацията

Нови умения

СПАСИ ХРАНАТА

ПРЕХОД С АТВ

КОНЕН ПРЕХОД
В ЕДНА ЛОДКА 

СГЛОБИ ПЪЗЕЛА

КАЯК

2 в 1: БЪНДЖИ + КАЯК

ЕКСТРЕМЕН ДЕН

ПО-МАЛКО ЕКСТРЕМЕН ДЕН

ПРОЕКТ НАШАТА ФЕРМА

КЪЛВЕ ЛИ? 

CHALLENGE GAME

- 



Предстои ви истинско предизвикателство, в което ще

се провокира изобретателност, работа в екип,

преодоляване на трудности. Разбира се - и голямо

забавление.

В рамките на определено време част от екипа   трябва

да осигури безплатно продукти за приготвяне на

питателна храна. Друга част трябва да следва насоки,

за да композира и създаде удобно пространство за

готвене, оборудвано с кухненски принадлежности. 

Храната трябва да се приготви с възможно най – малко

ресурси и да генерира възможно най – малко отпадък.

СПАСИ ХРАНАТА

забавление,

обединение около
кауза, развитие на

умения

по договорка

На избрано
място

без
ограничение

Тиймбилдинг с 

кауза



Забавно приключение в планината! Тиймбилдинг,

наситен с емоции и екстремно шофиране! 

Преди старта се преценяват индивидуалните

възможности на всеки участник и според тях се

правят нужните промени в маршрута или темпото

на каране. 

Всеки участник получава инструкции за безопасност,

които следва да спазва.

ПРЕХОД С АТВ

забавление,

адреналин,

сплотяване на
екипа

по договорка

по договорка

Тиймбилдинг с 

адреналин

планина



Изведете колегите от града в преследване на

страхотни преживявания. Предлагаме риболов в

рибарник с три езера, в които могат да се уловят

балканска и сьомгова пъстърва.

На разположение е богат набор от риболовни

принадлежности.

Уловената риба се приготвя от майстор готвач на

жар или тиган. Включен обяд: пъстърва с гарнитура

картофи, салата и десерт.   Риболовът може да се

съчетае и с други активности в близост: преход на

кон, пейнтбол, офроуд сафари или преход в

планината.

КЪЛВЕ ЛИ?

забавление, ново
хоби, сплотяване

на екипа,

антистрес

еднодневен

Добринище

без
ограничение

Хоби 

тиймбилдинг



Живописни планински пътеки в подножието на

Пирин, прекрасен изглед към три планини, време за

разговори и спокойствие. 

Осигурени са коне, екипировка, професионален водач

и застраховка.  Не се изисква опит в язденето или

физическа подготовка. 

Услугата  може да бъде комбинирана с други в района

като: пейнтбол, разходка с АТВ, Офроуд сафари.

КОНЕН ПРЕХОД

забавление, нови
умения,

сплотяване на
екипа, снемане на

напрежение

еднодневен

Разлог

в зависимост
ог рупата

Релаксиращ 

тиймбилдинг



Рафтингът предоставя забавление за всички. В началото на

сезона през ранна пролет, когато снегът се топи, реката

гарантира много адреналин за по-смелите. През лятото и

есента предоставя спиращи дъха гледки в сърцето на

уникалното Кресненско дефиле.

Осигурява се пълна екипировка - рафтинг лодки, спасителни

жилетки, неопрени (сухи!), якета, каски, гребла, боти (обувки

за вода). Професионални инструктори, лицензирани към

Международната рафтинг федерация.

Може да се комбинира с игри на открито, правене на

барбекю, преходи и други активности.

В ЕДНА ЛОДКА

забавление,

адреналин,

сплотяване на
екипа

120 мин. от които

90 мин. във водата

Струм,

Кресненско
дефилеа

в зависимост
ог рупата

Рафтинг тиймбилдинг



Рафтинг спускане с ориентиране по карта и намиране на

елементи от пъзел. Разделяне на отбори по лодки. По

трасето на рафтинга всеки отбор е с професионален

инструктор, търси елементи на пъзел по определени условия

и места.

На финала всички отбори трябва да се съберат и да

подредят един общ пъзел, по който да намерят своята

награда или съкровище - храна, напитки, сувенири, Gift Tube

ваучер.

Може да се комбинира с други активности като правене на

барбекю, въжени мостове, игри на открито и др.

СГЛОБИ ПЪЗЕЛА

забавление,

адреналин,

сплотяване на
екипа

120 мин., от които 90

мин. във водата

Струм,

Кресненско
дефилеа

в зависимост
от групата

Тиймбилдинг с 

рафтинг игра



Насладете се на тиймбилдинг преживяване сред

живописни язовири, с гледки, от които ще забравите

за всичко, което ви е приковало към града. 

Включва пълна екипировка – каяк, шприк, гребло,

квалифициран инструктор и инструктаж

Възможни локации: Пчелина, Огняново, Тополница,

Душанци, Искър, Дунав, Гърция

КАЯК

забавление,

сплотяване на
екипа, снемане на

напрежение

еднодневно

избор от 7

локации

24 души

Тиймбилдинг във 

вода



Преживяването е за смели екипи и включва 2

активности - скок с бънджи от свода на пещера

Проходна (43 метра) и релаксиращ каякинг в

живописен каньон по река Златна Панега. 

Варинт Б: Скок с бънджи от виадукт до град Клисура

(70 метра) и каяк в язовир Душанци с прекрасни

гледки към Средна гора и връх Вежен в Стара 

планина.

2 В ЕДНО: БЪНДЖИ + КАЯК

забавление, 

адреналин

еднодневно

Клисура,

Проходна 

24 души

Приключенски 

тиймбилдинг



Екстремният ден е за любители на адреналина и включва

поредица от активности, които се изпълняват с

помощта на професионални инструктори. 

Започваме с бънджи скок, продължаваме с Via Ferrata –

система от въжени мостове и стълби, закачени на скала,

готови да бъдат покорени от хора, търсещи силни

емоции, прехвърляме се на алпийски скоростен тролей,

което по същество е въжена линия за спускане от единия

край на скала до друг и завършваме с каньонинг – спускане

по водопад с въже и по естествени водни пързалки. 

Найс, а?

ЕКСТРЕМЕН ДЕН

забавление,

адренален

еднодневно

Клисура или
Проходна

без
ограничение

Тиймбилдинг за 

смели



Обиколка на природни забележителности в

района на на с. Ъглен с местен гид. Скала

Дупката, под която минава р. Вит и в която

са възможни скокове във водата от 3 до 12 м

височина.

Разходка до каньон Червената стена,

живописния Рачков вир, скалите   Слончето и

Лъва. Разходка по необлагородени пещери.

ПО-МАЛКО ЕКСТРЕМЕН ДЕН

забавление,

адренален

еднодневно

с. Ъглен

без
ограничение

Тиймбилдинг за 

по–малко 

смели



Приключенска игра с елементи на ориентиране,

преодоляване на препятствия, решаване на логически

задачи. Играта се провежда на открито, на терен с

пресечена местност.

Решаването на задачите и търсене на верния път са

свързани с работа и взимане на решения в екип.

Участието в играта е свързана с подобряване на

вътрешната комуникация и разбира се има и забавен

характер. 

Възможно е да се включат историческа, морска/пиратска

тематика, приключенски активности тип „Индиана

Джоунс“ или други според предпочитанията и идеята на

мероприятието. 

ADVENTURE CHALLENGE GAME

забавление,

подобряване на
комуникацията

еднодневно

без
ограничение

Игрови 

тиймбилдинг

по договорка



СИТИ БАУНД
(УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ В

ГРАДА)

забавление,

подобряване на
комуникацията

еднодневно

по запитване

София

City Bound е социално предизвикателство, чрез което ще опознаете различни аспекти от

живота в града и неговите жители.

Ще преживеете един реален ден в града, поставени в нова среда, условия и роли. Поредица от

непривични задачи ще изпитат Вашата изобретателност, креативност и способност за

разрешаване на казуси. Ще се срещнете с хора от различни социални групи и ще разберете как

се справят с живота в града. Ще трябва да търсите информация, да се ориентирате, да

убеждавате, да извличате най-доброто от ограничените ресурси. Работата в екип и уменията

за взимане на групови решения ще помогнат за успеха.

Излезте от зоната си на комфорт, за да опознаете собствените си предразсъдъци и граници и

да откриете в себе си неподозирани способности.

СИТИ БАУНД УЧЕНЕ ЧРЕЗ
ПРЕЖИВЯВАНЕ В ГРАДА 



КАК ПРОТИЧА?

забавление,

подобряване на
комуникацията

еднодневно

221участника

София

Място: София

След като преживеете City Bound,вече нищо няма да е

същото. City Bound е социално предизвикателство, чрез

което ще опознаете различни аспекти от живота в града

и неговите жители.

Участниците са разделени на групи по 4-5 з Какво ще се

прави: Разделени на отделни групи, участниците се

впускат в предизвикателството да изпълнят своите

задачи. След като предварително зададеното им време

мине, среща с екипа, представяне на резултатите,

рефлексия.

Продължителност: варира 



Приключенска игра, комбинирана със селскостопански
труд, под формата на игри и надпревари между
предварително организирани отбори. 

Същността на проекта е всеки от отборите да се
справи с различни фермерски задачи, да преодолее етапа
и да достигне до следващото ниво. 

Могат да се включат и елементи на логически задачи за
достигане до конкретната част и дейност на всяка
група, намирането на условия, материали и инструменти
за изпълнение на условието.

ПРОЕКТ НАШАТА ФЕРМА

забавление,

работа в екип

еднодневно

по договорка

без
ограничение

Игрови 

тиймбилдинг



КОЛЕКЦ
ИЯ

СПОРТН
И

gift-tube.com

Забавление
Сплотяване на екипа

 

Състезание 
ПРАВО В ЦЕЛТА

АРЧЕРИ ТАГ

БЪБЪЛ ФУТБОЛ

ПЕЙНТБОЛ



Популярна и динамична отборна игра,  подходяща за
сплотяване на екипа. Очакват ви адреналин, емоция и
изненадващи ходове от колегите. Преживяването
включва екипировка за до 10 участника. При по-голям
екип, ще направим няколко отбора

Всеки участник получава по 100 бр. топчета. Играта
приключва с изстрелването на всички топчета.

Времетраенето е приблизително 2 часа.  

При резервация може да изберете между закрит или
открит терен в зависимост от сезона.

ПЕЙНТБОЛ

забавление,

състезание,

отборен дух

1 час

София

10 души

Динамичен 

тиймбилдинг



Урок по стрелба с пистолет, револвер и пушка помпа +

състезание и награждаване. 

Стрелбата възпитава духа, контрола и ни учи на точност и
увереност. Състезателният елемент винаги стимулира и е
неразделна част от тиймбилдингите. 

Преживяването се провежда на стрелбище и се ръководи от
професионалисти. Включва  стрелба с пистолет, револвер и
пушка помпа (помпата може да отпадне за дамите в екипа),

кратко обучение по стрелба, организиране на състезание,

изчисляване на резултатите.

ПРАВО В ЦЕ
ЛТА

забавление,

състезание,

отборен дух

1 -2 часа

София

по договорка

Урок 

и

състезание 

по 

стрелба



Бъбъл футболът е футбол в надуваеми топки - бъбъли.

Играе се в два отбора по петима души. Най-забавното е,

че играчите обличат бъбълите като раници. Освен
футбол с бъбълите се играя и други тактически игри,

забавни и едновременно натоварващи.

Целта е да се отбележат повече голове или да се
повалят всички противници на земята. Вероятността
от контузии е сведена до минимум, тъй като почти
цялото тяло е защитено от бъбъла. Играе се с удобно
спортно облекло, без обувки с шипове.

БЪБЪЛ ФУТБОЛ

забавление,

състезание,

отборен дух

1 час

София

10 човека

Лишен

от 

контузии 

тиймбилдинг



Напълно безопасна, безболезнена и едновременно
изключително екстремна и интересна игра, в която се
развива  умения за стрелба с лък.  Включва допълнителни
мишени и специфични правила, които правят
преживяването още по-динамично.   Стреля се със
стрели с дунапренен връх.

Изключително подходящо за тиймбилдинг забавление.

Играе се в 2 отбора от по 5 души, на рундове от по 10-

15 минути. Разиграват се различни сценарии, в които
целта е да се неутрализира противниковият отбор. 

АРЧЕРИ ТАГ

забавление,

състезание,

отборен дух

1 час

София

10 човека

Тиймбилдинг 

със 

стрели 

и 

лък



Открита писта в центъра на София, която ще
осигури на екипа ви истинско забавление и спортен
дух. 

Състезавайте се и се забавлявайте. 

Пистата има възможност да бъде затворена изцяло
за вашия екип, както и да бъде осигурен кетъринг
или други допълнителни збавления и услуги.

КАРТИНГ

забавление,

състезание,

отборен дух

1 -2 часа

София

по договорка

Скоростен 

тиймбилдинг



КОЛЕКЦ
ИЯ

В ОФИС
А

gift-tube.com

Забавление
Сплотяване на екипа

Подобряване на комуникацията

ОФИС ЛУНА ПАРК 

КАРНАВАЛ В ОФИСА

КАРАОКЕ ПАРТИ

РИСУВАНЕ НА ЖИВО 

ДИГИТАЛНО ОГЛЕДАЛО 



 Джаги 

 Електронен дартс
 Билярдна или тенис маса 

 Баскетболни кошове
 Машина за захарен памук 
 Машина за пуканки 

 Машина за шоколодов фонтан
 Машина за сапунени балони 

 Трамплин/Батут/Детски надуваем замък

Превърнете офиса в увеселителен парк от
детството, забавлявайте се на работното място с
джаги, хапвайте пуканки или захарен памук, без да се
редите на опашка! Да, има и такива офиси – оазиси на
доброто настроение и супер екипния дух!

Може да включим наем на:

ОФИС ЛУНА ПАРК
ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЕМ

забавление,

състезание,

отборен дух

по договорка

в офиса 

по договорка



Освободете петъчния следобед и се подгответе за
парти в офиса с колегите.  

Може и сами да подготвите костюмите, а ние да
организираме за вас състезание за най-добър
костюм с DJ парти, храни и напитки.

Можем да доставим карнавални костюми, dj и
маски, кетъринг услуги.

КАРНАВАЛ В ОФИСА

забавление

по договорка

офис

по договорка



На избрано от теб място идва професионален DJ с
озвучаване, екран и всичко необходимо за
страхотно караоке.  Вместо с екран, можеш да
поръчаш монитор.

Купонът е гарантиран!

КАРАОКЕ ПАРТИ

забавление

по договорка

офис

по договорка



Интуитивно рисуване
Филцова работилница
Творческа работилница
Фолклорен тиймбилдинг

АКТИВНОСТИ ЗА ОФИСА

забавление

по договорка

София

по договорка

Винен сомелиер

Винени маршрути

Чай култура в офиса

Шоколадово парти

 

Латино парти

Куест с добавена реалност

Продуценти в действие

Надиграй Ники Кънчев

 

 

Активности, които могат да се организират във вашия офис 

 



ОНЛАЙН

ТИЙМБИ
ЛДИНГ 

gift-tube.com

Забавление

Подобряване на комуникацията
 Нови знания 

ДЕГУСТАЦИИ 

РИСУВАНЕ И ВИНО 

СТЕНД ЪП КОМЕДИ



Доставяме дегустационни бутилки до адресите на
вашите служители. Организираме Zoom Meeting  с
водещ уиски познавач. Онлайн дегустацията
минава през всички етапи на присъствената
дегустация. Възможно е да осигурим и специални
дегустационни чаши и да брандираме доставката
на уиски сетовете с ваш дизайн. 

Купонът е гарантиран!

УИСКИ ДЕГУСТАЦИЯ

забавление

по договорка

онлайн

по договорка



Доставяме дегустационни бутилки вино до
адресите на вашите служители. Организираме
Zoom Meeting  със сомелиер. Онлайн дегустацията
минава през всички етапи на присъствената
дегустация. 

Купонът е гарантиран!

ВИНЕНА ДЕГУСТАЦИЯ

забавление

1 час

онлайн

по договорка



Преживяването включва рисуване с акрилни
бои върху канава или върху текстил.
Професионален художик ще фасилитира
процеса. Включваме всички материали за
рисуване. Доставяме в кутии до дома или
офиса. При желание добавяме и дегустационни
бутилки вино. 

Възможно е да проведем тиймбилдинга и на
английски език, ако екипът ви е международен.

РИСУВАНЕ И ВИНО ОНЛАЙН 

забавление

3 часа

онлайн

по договорка



Вместо работна среща в ZOOM, влезте в
meeting-a, за да се забавлявате със стенд
ъп актьор. Възможно е да ви забавлява и
на английски език, ако екипът ви е
международен.

към това може да добавим и питие! 

СТЕНД ЪП КОМЕДИ 

забавление

1 час 

онлайн

по договорка



ЗА ВАШ
ЕТО

СЪБИТИ
Е

gift-tube.com

НАЕМ НА ДИГИТАЛНО ОГЛЕДАЛО

РИСУВАНЕ НА ЖИВО 

ВОДЕЩ И СЦЕНАРИЙ

ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

СЪПЪТСТВАЩИ УСЛУГИ ЗА ПАРТИ 



Поредно или първо фирмено парти? И в двата случая ви
трябва помощник – първия случай срещу рутината, във
втория – за да разчупите ледовете! 

Предлагаме дигитално огледало, което ще предостави
истинско забавление, ще снима гостите с избран фон,

ще може да отпечатате или споделите снимката
веднага, а тя ще носи отличителните знаци на вашия
бизнес. Интересно, нали? 

Цената е наемна и зависи от времетраене на
събитието и брой на отпечатаните снимки.

ДИГАТАЛНО ОГЛЕДАЛО

забавление

по договорка

София

по договорка



Ако сте изчерпали идеите си за това как да изненадате
гостите си на следващото парти, бързите карикатури
със сигурност ще се превърнат в най-забавната и
интересна част от събитието. 

Карикатурите са подходящи и като комплимент към
вашите служители.

Рисуването на бързи карикатури на живо от натура се
случва на ваш терен за около 5 - 10 минути за всяка
отделна карикатура в черно-бяла графична техника.

РИСУВАНЕ НА ЖИВО НА
ПАРТИ

забавление

по договорка

на посочено
място

по договорка



УСЪВЪР
ШЕНСТВ

АНЕ

gift-tube.com

 

Антистрес практики
Личностно развитие

ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ СРЕЩУ СТРЕСА



Каква е връзката между тялото и емоциите ни?

Как да разберем, че изпитваме стрес?

Какво е физическото отражение на стреса върху тялото?

В днешно време стресът се приема като „част от живота”,

особено в бизнеса. И макар, че съществува „здравословен”

стрес, често той е хроничен и нездравословен. По време на този
семинар вашият екип ще научи: 

Как да управляваме стреса с методите на Енергийната психология? 

Как прилагането на Техниките за емоционална свобода
въздействат при реакцията на стрес и как да ги използваме за
самопомощ?      

 

Лектор: консултант по Енергийна психология и личностно
усъвършенстване.

ЕНЕРГИЙНА
ПСИХОЛОГИЯ СРЕЩУ СТРЕСА

Себепознаниие
антистрес

по договорка

офис,наето
пространство

по договорка

Офисен 

семинар



gift-tube.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ОФЕРТА
РАЗГЛЕДАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА

ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ НА 
GIFT-TUBE.COM

МИЛА ТОТИНА 
0888 093 393 

M.TOTINA@GIFT-TUBE.COM
 

ВЛАДИМИРА КОЕВА 
0886 719 033

V.KOEVA@GIFT-TUBE.COM


