
Zdalna integracja zespołów oferta

KontaKt:  
tel. (+48) 32 746 01 00  
kom.: (+48) 600 994 707   
e-mail: kontakt@projektefektywny.plonline
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Jest bezpieczna 
dla uczestników Motywuje  

do pracy 

Oszczędza  

czas 

Edukuje  
pracowników 

Łączy ze sobą 
zespoły z całego 

świata

Buduje i pielęgnuje  
relacje w zespole

INTEGRACJA PRACOWNIKÓW – ŹRÓDŁEM SUKCESU
Zdrowe relacje w zespołach pracowniczych to fundament sukcesu. Tylko zgrany i dobrze rozumiejący się zespół jest w stanie spraw-
nie realizować plany zakładane przez managerów. W zespołach pracowniczych, oprócz wysokiego poziomu kompetencji, ważna 
jest przede wszystkim atmosfera, a ta wynika ze stanu relacji między pracownikami. Jeśli relacje są bliskie i pozytywne, zespół pra-
cuje jak dobrze naoliwiona maszyna. Nasza oferta skierowana jest właśnie do zespołów dbających o relacje między pracownikami. 
Integracja zespołu, to świadomy i korzystny wybór, który niesie ze sobą oczekiwane benefity finansowe. Szukasz sposobu na inte-
grację pracowników z wykorzystaniem możliwości, jakie daje internet? Przeanalizuj i dopasuj optymalne rozwiązanie dla swojego 
zespołu. Sprawdź, która z poniższych form integracji jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojego zespołu i napisz do nas. 

Dostarcza innowacyjnych 
form rozrywki

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZDALNĄ INTEGRACJĘ? 

Usprawnia  
komunikację  
w zespołach

Podnosi i utrzymuje  
poziom pozytywnej  

energii w zespole 
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Wyjazdy integracyjne, team building,   
wycieczki dla firm, gry integracyjne,  wyjazdy narciarskie

ESCaPE RooM onLInE

Do waszej dyspozycji przekazujemy kilka różnorodnych wirtualnych 
pokoi. By poczuć atmosferę miejsca możecie założyć okulary VR i wejść 
do środka. Możecie odszukać mordercę, odnaleźć testament hrabiego w 
bibliotece lub spróbować wydostać się z lochu, w którym przetrzymuje 
Was stara wiedźma. Musicie zrobić wszystko, by rozwiązać zagadkę. 
Każdy pokój dostarcza innych wrażeń i bazuje na innym rozwiązaniu 
logicznym. Trudność zdań i czas możemy dostosować indywidualnie.

Czas trwania: 2-3h 
Ilość osób: 5-25
Rodzaj atrakcji: gra logiczna

Logika: 5/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 4/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

DECYZJE - INTERAKTYWNY THRILLER NA ŻYWO 

Nasza propozycja wyznacza zupełnie nową ścieżkę na drodze 
profesjonalnej, emocjonującej rozrywki online. Wyobraźcie sobie, że 
scenariusz tej gry tworzycie sami w trakcie jej trwania, a Wasze decyzje 
mogą zaważyć na losie człowieka. To od Was zależy, czy zdoła się uwolnić, 
czy też skutki Waszego postępowania będą pogarszać Jego obecną 
sytuację. W podglądzie na żywo, będziecie mogli obserwować los 
uwięzionego i jego walkę o wolność i ocalenie życia. Słuszność Waszych 
indywidualnych decyzji zostanie przeciwstawiona woli większości,  
a rozwiązanie zawsze pozostanie nieprzewidywalne.

Czas trwania: 2h
Ilość osób: 5-200
Rodzaj atrakcji: gra fabularna

Logika: 5/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

KTO ZABIŁ POKOJÓWKĘ? ONLINE

Bestseller na rynku gier integracyjnych z kryminalnym tłem fabularnym. 
Autorska propozycja Projektu Efektywnego w wersji online. Uczestnicy 
eventu w podziale na zespoły dochodzeniowe rozwiązują zagadkę 
morderstwa pokojówki hotelowej. Do zadań adeptów sztuki  
kryminalnej należy analiza śladów DNA, odcisków palców, stworzenie 
portretu pamięciowego, a także odwiedziny miejsca zbrodni  
w przestrzeni wirtualnej. Czas ucieka, a morderca pozostaje na wolności. 
Wyniki śledztwa okazują się zaskakujące dla prowadzących. Wciągająca 
fabuła kryminalna buduje klimat i napięcie. 

Czas trwania: 2-3h 
Ilość osób: 5-50
Rodzaj atrakcji: gra fabularna

Logika: 5/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 4/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

BEST  SELLER

BEST  SELLER
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tELEFonY – tHRILLER onLInE

Lubicie się bać? Jeśli tak, to „Telefony” są właśnie dla Was. Uczestnicy 
scenariusza wciągnięci zostają w przerażającą historię rodem z horroru. 
Mechanika gry została skonstruowana w ten sposób, by uczestnicy 
bazowali głównie na interakcji z telefonami. By uratować siebie i swoich 
kolegów z pracy, muszą przeanalizować materiał nagrany w aparatach 
telefonicznych, porozmawiać z niestabilnym pacjentem szpitala 
psychiatrycznego, a także złożyć fakty w jedną spójną całość. Jeśli się 
nie uda, „Telefony” zostaną z Wami już na zawsze…

Czas trwania: 1-3h 
Ilość osób: 5-50
Rodzaj atrakcji: gra fabularna

Logika: 5/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

BUnKIER – tHRILLER onLInE

Uczestnicząc w naszej symulacji, wcielicie się w grupę specjalistów 
pracujących nad uratowaniem świata. Bunkier, w którym zostaliście 
zamknięci zapewnia Wam bezpieczeństwo, lecz niesie również 
ograniczenia. Wasza misja i działania stają w obliczu zagrożenia,  
w momencie ataku sabotażystów i hackerów. Tylko pełna współpraca 
online pomiędzy zespołami pozwoli Wam ocalić profesora i jego 
asystenta, opracować szczepionkę, rozpracować grupę przestępczą  
i wydostać się z bunkra, by ocalić pozostałą część ludzkości.

Czas trwania: 2h 
Ilość osób: 5-50
Rodzaj atrakcji: gra fabularna

Kreatywność: 4/5
Logika: 5/5                        
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

aPoKaLIPSa

Scenariusz, jaki mają Państwo przyjemność poznać, to kompleksowy 
team building z nastawieniem na działanie pod presją czasu. Świat 
stanął na krawędzi przez nieudolne decyzje polityków. Mała grupa ludzi 
walczy o przetrwanie gatunku ludzkiego. Być może to ostatnia szansa, 
by przedłużyć istnienie człowieka na ziemi. Każda decyzja jest na wagę 
życia i śmierci, a wszelkie błędy kosztują o wiele więcej niż zazwyczaj. 
Zapraszamy w podróż do post apokaliptycznego świata, którym rządzą 
całkiem nowe reguły.

Czas trwania: 2h
Ilość osób: 5-20
Rodzaj atrakcji: gra słowna RPG

Logika: 4/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda
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GRA MIEJSKA ONLINE

Ciekawi Was prawdziwa historia wampira z Sosnowca? Może chcecie 
lepiej poznać legendę o warszawskim Bazyliszku lub zwiedzić zakątki 
Bielska-Białej z Reksiem? Być może wolicie poszukać Złotego Pociągu 
lub Bursztynowej Komnaty? Fabułę naszej oryginalnej gry stworzymy 
w oparciu o Wasze propozycje, dlatego będzie ona jedyna w swoim 
rodzaju niepowtarzalna. Niewątpliwym atutem naszej propozycji jest 
możliwość przeprowadzenia rozgrywki bez wychodzenia z biura nawet 
dla 50 zespołów jednocześnie.

Czas trwania: 2h                                                
Ilość osób: 5-1000
Rodzaj atrakcji:  
gra miejska online

Logika: 5/5 
Kreatywność:4/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

QUIZ IntERaKtYWnY onLInE

Zapraszamy wszystkich do emocjonującego quizu interaktywnego 
online. Przed państwem zestaw pytań o kilku poziomach trudności, które 
możecie układać sami, albo przy współpracy z naszą agencją. W quizie 
udział wziąć mogą pojedyncze osoby, lub całe zespoły znajdujące się 
w różnych lokalizacjach. Prowadzący quiz uroczyście otworzy imprezę, 
oraz poprowadzi ją i dokona podsumowania wyników. Interaktywny quiz 
online to ogrom śmiechu i dobrych emocji. Zapraszamy do wspólnej 
zabawy online.

Czas trwania: 1-2h                                 
Ilość osób: 5-1000 
Rodzaj atrakcji:  
quiz interaktywny 

Logika: 5/5
Kreatywność: 4/5 
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

KWARANTANNA – GRA HUMORYSTYCZNA ONLINE 

Kwarantanna to pełna pozytywnych emocji i humorystycznych zadań 
gra karciano-słowna. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że podczas 
okresu kwarantanny, w naszym narodzie pojawiło się wiele zachowań, 
które z perspektywy czasu stają się idealnym materiałem na rozbawienie 
osób w towarzystwie. Gracze walczą o papier toaletowy, negocjują 
warunki wymiany makaronu na odpowiednią ilość ryżu, a także szyją 
dziurawe maseczki i sprzedają je za niebotyczne kwoty.

Czas trwania: 2h                                                
Ilość osób: 5-50
Rodzaj atrakcji: gra fabularna  

Logika: 4/5 
Kreatywność: 3/5
Dynamika: 4/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

BEST  SELLER
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Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

ŚWIąTECZNA IMPREZA ONLINE

Świąteczna impreza online to moc najwspanialszych emocji. Całość 
spotkania poprowadzi nie kto inny, jak św. Mikołaj, a postaciami jakie 
wystąpią podczas imprezy będą również niezawodnny renifer Rudolf, 
a także bliski współpracownik św. Mikołaja, czyli Elf. Wszystkie trzy 
postaci zapraszają Państwa na zabawę świąteczną, w której będziemy 
min. pisali nowe wersje kolęd, testowali trudnki i pierniczki świąteczne, 
rozwiązywali zagadkę wirtualnego pokoju św. Mikołaja oraz zgadywali 
śmieśzne zagadki od renifera Rudolfa. Całość prowadzona ze studia w 
świętcznego scenografii. Proponujemy także dwie wersje świątecznego 
spotkania online, pierwsza to cztery rodzaje atrakcji rozrywkowych dla 
uczestników, a druga to emocjonująca zabawa w zaliczanie świątecznych 
zadań w podziale na mniejsze zespoły. Dla najlepszych uczestników 
czekają nagrody.

Czas trwania: 2h 
Ilość osób: 5-100
Rodzaj atrakcji: zabawa fabularna

Logika: 4/5
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 5/5 

klasyk online hybryda

FUnnY RooMS – LEt’S taLK

Koncepcja eventu zakłada dla każdego z uczestników trzy spotkania 
z kolegami z pracy. Cała zabawa polega na tym, że temat rozmowy 
czeka już na rozmówców, a konkretnie losują go z puli tematów. 
Tematy dobrane zostały w taki sposób, by konwersacja na ich bazie 
była pełna pozytywnych emocji i śmiesznych nawiązań. Uważamy, że 
śmiech, zabawa i doskonałe rozmowy, to klucz do budowania relacji 
z pracownikami. Efektem końcowym jest przedstawienie informacji  
o swoich rozmówcach reszcie osób z grupy. Poznajmy się lepiej. Let’s 
talk!

Czas trwania: 2-3h 
Ilość osób: 5-25
Rodzaj atrakcji: zabawa komunikacyjna

Logika: 4/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 3/5 

klasyk online hybryda

KaBaREt IntERaKtYWnY onLInE

Brakuje Wam pomysłu na wieczorną rozrywkę dla Waszych  
pracowników? Moc śmiechu i wspólnej zabawy, w oparciu o silną 
interakcję pomiędzy artystami, a uczestnikami przed monitorami 
zapewni zawodowa grupa kabaretowa. Specjaliści od improwizacji 
mogą zagościć bezpośrednio w Waszych domach lub być łącznikiem, 
pomiędzy odbywającymi się jednocześnie w różnych miejscach, 
kolacjami biznesowymi.

Czas trwania: 0,30’-1h                                      
Ilość osób: 5-1000
Rodzaj atrakcji:  
kabaret interaktywny  

Logika: 3/5 
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 4/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda
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MALOWANIE DZIEŁA ONLINE

Zamysłem eventu artystycznego jest wspólne malowanie obrazu, który 
stanie się symbolem naszej jedności, pomimo odległości jaka nas dzieli. 
Koncepcja obrazu i jego założenia zostawiamy po Waszej stronie, do nas 
natomiast należy obsługa techniczna wydarzenia, by umożliwić Wam 
wizualne  stworzenie dzieła. Gotowy materiał drukujemy w wysokiej 
rozdzielczość i wysyłamy do Waszej firmy w ramce z opisem i datą 
wydarzenia. Wspólne malowanie obrazu to pomysł na kreatywny event 
dla pracowników. Relaks, dobre emocje i team building w jednym. 

Czas trwania: 2-3h 
Ilość osób: 5-25
Rodzaj atrakcji: event kreatywny

Logika: 3/5
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

LIPDUB – tELEDYSK FIRMoWY onLInE

Konwencja teledysku firmowego w wersji Lipdub przeniosła się również 
do sieci. Każdy z uczestników, indywidualnie lub w mniejszych grupach, 
odpowiedzialny będzie za jedną część utworu muzycznego. Zadaniem 
uczestników jest nagranie 30 sekundowego fragmentu video, który nasi 
specjaliści zmontują w jeden spójny utwór muzyczny. Na home office 
nie ma rzeczy niemożliwych, a pamiątka z integracji online pozostaje na 
długie lata. Zapraszamy do świata muzyki, nagrajmy materiał, jakiego 
jeszcze świat nie widział! 

Czas trwania: 2-3h 
Ilość osób: 5-25
Rodzaj atrakcji: event kreatywny

Logika: 2/5
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 5/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

DZIEŃ Z ŻYCIA PRACOWNIKA

Ideał, czy zupełnie przeciwieństwo? Wybór należy do Was. Zadaniem 
uczestników eventu online jest przedstawienie jednego dnia z życia 
pracownika Waszej firmy. Użyjecie do tego swoich telefonów z opcją 
nagrywania obrazu.  Rolą zespołów jest opracowanie koncepcji 
i nagranie video obejmującego określony fragment dnia z życia 
pracownika. Całość otrzymanego materiału zmontujemy i prześlemy 
wszystkim w postaci filmu do obejrzenia. Film opowie historię jednego 
z Was, widzianego oczywiście w krzywym zwierciadle. Wszelkie chwyty 
dozwolone, im więcej zabawnych sytuacji, tym śmieszniej!

Czas trwania: 1-3h 
Ilość osób: 5-50
Rodzaj atrakcji: event kreatywny

Logika: 3/5
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 4/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda
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LASY W SŁOIKU – WARSZTATY ONLINE

Lasy w słoiku to idealne warsztaty nawiązujące do idei „zbalansuj 
się”. Uczestnicy eventu przed jego realizacją otrzymują od naszej 
agencji „pakiet startowy” obejmujący niezbędne materiały i sprzęt do 
przygotowania wspaniałego, naturalnego dzieła, jakim jest zamknięty 
las w słoiku. Prowadzenie całości eventu odbywa się przez technologię 
streamingową. Dużo dobrych emocji i nauka nowych umiejętności. 
Idealny event online dla kobiet, ale także dla grup mieszanych.  
Las w słoiku to również pamiątka na lata, która ozdobi każde wnętrze  
w domu, czy też w biurze. 

Czas trwania: 2-3h 
Ilość osób: 5-50
Rodzaj atrakcji: warsztaty online 

Logika: 3/5
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 3/5 

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

WARSZTATY TAŃCA ONLINE

Zapraszamy wszystkich na emocjonujące warsztaty tańca w formule 
online. Uczestnicy wirtualnego eventu zaproszeni zostają na sesję 
interaktywnego live streaming, który prowadzą profesjonalni tancerze. 
Poprzez czas spędzony z instruktorami uczymy się energicznych  
i kocich ruchów w zaciszu własnego domu. Uwieńczeniem tańca jest 
wspólne wykonanie poznanego układu przez wszystkich uczestników 
online. Proponowany scenariusz taneczny to spora dawka endorfin, 
zrelaksowanie umysłu oraz rozładowanie stresu.

Czas trwania: 1-3h 
Ilość osób: 5-300
Rodzaj atrakcji: warsztaty online 

Logika: 2/5
Kreatywność: 3/5
Dynamika: 5/5 

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

WaRSZtatY KULInaRnE

Warsztaty kulinarne to jeden z najlepszych sposobów na wartościowe 
i miłe spędzenie ze sobą czasu. Wraz z prawdziwym szefem kuchni 
uczestnicy przygotują posiłki pełne smaku, walorów estetycznych 
oraz miłości. Uwieńczeniem warsztatów kulinarnych jest wspólne 
biesiadowanie, które w bardzo pozytywny sposób wpływa na procesy 
integracyjne w grupie. Zatem noże i widelce w dłoń, fartuszki na 
brzuszki, zaczynamy wielkie gotowanie online. Uczestnicy warsztatów  
otrzymują od nas pakiety startowe z akcesoriami niezbędnymi do 
aktywnego uczestnictwa.

Czas trwania: 2-3h 
Ilość osób: 5-30
Rodzaj atrakcji: warsztaty online 

Logika: 3/5
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 5/5 

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

BEST  SELLER
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Projekt Efektywny Events&Travel Sp. z o.o.                    ul. Xawerego Dunikowskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała,  NIP: 5472155333, REGON: 362353436 

Wyjazdy integracyjne, team building,   
wycieczki dla firm, gry integracyjne,  wyjazdy narciarskie

DEStRUCtIon RooMS onLInE

Pokój destrukcji w wersji online to ogromne emocje. Do dyspozycji grup 
oddajemy trzech różnych specjalistów od rozwałki – wybieracie postać, 
która posiada własne narzędzia oraz cechy główne. Rolą zespołów 
destrukcyjnych jest jak najskuteczniejsze zniszczenie podstawionych 
przedmiotów. Udana destrukcja odblokowuje dodatkowe narzędzia 
wybranym postaciom. Im skuteczniejsze działania grupy destrukcyjnej, 
tym większa zabawa, huk i rozwałka. Warto wspomnieć, że wszystko 
dzieje się na żywo, postaci to profesjonalni aktorzy, a narzędzia  
i niszczone przedmioty są jak najbardziej realne. 

Czas trwania: 1-3h 
Ilość osób: 5-30
Rodzaj atrakcji: adrenalina event

Logika: 4/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 5/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

Forma integracji możliwa do realizacji w standardowych warunkach rynkowych, bez ograniczeń związanych 
z klimatem, warunkami politycznymi, czy zagrożeniami związanymi ze stanami wyjątkowymi. 

To forma atrakcji, podczas której uczestnicy wcielają się w postaci z gier komputerowych, kierując boha-
terami gier, czy też maszynami wykonującymi odpowiednie zadania. Eventy gamingowe kładą mniejszy 
nacisk na integrację uczestników, będąc zarazem rozrywką opartą głównie o rozwiązania zawarte w grach 
komputerowych. 

To propozycja odpowiednia dla zespołów pracujących zdalnie, zawiera w sobie cechy eventu klasycznego, 
oraz możliwości jakie daje internet. Podczas eventów online integrujemy pracowników, realizując progra-
my team buildingowe w środowisku internetowym. 

To event łączący rozwiązania eventu online oraz eventu klasycznego. Rozwiązania te najczęściej wykorzy-
stujemy w sytuacji, gdy chcemy zintegrować oddziały danej firmy, pracujące ze sobą na odległość. Reali-
zacja odbywa się w kilku miejscach jednocześnie, w formule klasycznej połączonej ze współpracą online 
pomiędzy zespołami.

To propozycja dla zespołów, które chcą zrealizować event w obrębie własnej placówki. Są to programy 
klasyczne realizowane z „dowozem do klienta”. Czyli gry i zabawy team building, jakie możemy wykonać na 
terenie miejsca pracy naszego zleceniodawcy.  

EvEnt  
KLaSYCZnY

EvEnt  
GAMINGOWY

EvEnt  
onLInE

EvEnt  
HYBRYDoWY

EvEnt  
NA DOWÓZ  

(Z DOJAZDEM)
IMPREZY

W
YB

IE
RZ

 R
O

DZ
AJ

 E
VE

N
TU

DEGUSTACJA ALKOHOLI ONLINE

Zapraszamy na degustację alkoholi online. Do Państwa dyspozycji 
przekazujemy pakiety startowe z winem, whisky oraz piwami z całego 
świata. Realizacja eventów degustacyjnych online odbywa się przy 
stabilnej transmisji internetowej, prowadzonej przez specjalistów 
z dziedziny prezentacji alkoholi oraz degustacji. Przed realizacją 
eventu dostarczamy alkohole wraz ze szkłem do biura, lub każdego  
z uczestników. Zapraszamy na udział w historycznej podróży dotyczącej 
powstania danego rodzaju alkoholu, oraz smakowitej degustacji 
trunków na wysokim poziomie. 

Czas trwania: 2-3h 
Ilość osób: 5-50
Rodzaj atrakcji: warsztaty online 

Logika: 3/5
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda


