Miesto pre vaše

tímbildingy
Vyskúšajte si unikátnu hru, ktorá preverí vaše
schopnosti, logické myslenie, improvizáciu či odolnosť
voči stresu. Tím zložený z 2 až 5 hráčov je zamknutý
v izbe. Vašou úlohou je nájsť s kolegami cestu
von. Máte na to len 70 minút. Časový tlak, riešenie
problémov, nevyhnutnosť spolupráce. The Room
je ideálne miesto pre firemné tímbildingy.

7 lekcií, ktoré môžete
dostať v The Room
Najskôr Big Picture,
až potom detaily.

Určite to poznáte z firmy. V The Room
často vidíme hráčov, ktorí sa hneď na
úvod chytia nejakého detailu a vydržia
pri ňom veľmi dlho. Úspešná stratégia
je v realite aj v The Room rovnaká.
Najskôr prieskum terénu - až potom
detaily.

Doprajte si čas.

Sú práce, kde časový tlak pomáha.
Ak sa však potrebujete sústrediť a byť
kreatívny, je lepšie netlačiť na pílu.
,,Pohnime si“ nie je to najlepšie, čo
máte hovoriť kolegom, ak sa chcete
dostať von do 70 minút.

Počúvajte sa.

Keď sa nepočúvame, kilujeme si
navzájom nápady. V The Room väčšina dobrých nápadov na prvý pokus
končí zle. Aj pre dialógy, ako je ten
nasledovný:
,,Aha, Rubikova kocka. Na čo tu asi
je? Mohla by mať niečo spoločné s.…“
,,Aha - a tu je zase nápis piraňa…”
Uvažujte nahlas spolu, nie popri sebe.

Nebuďte Zombie.

Smartfóny a internet menia spôsob, ako vnímame svet. A nie iba k
lepšiemu. Sme zvyknutí, že odpovede
googlime počas pár sekúnd a vďaka
tomu má v The Room drvivá väčšina

Martinengova 2, 811 02 Bratislava

49 eur

Cena za jednu hru so štandardným
programom pre tímy.

tel.: 0910 888 998

ľudí problém s udržaním pozornosti.
Ak nám nenapadne riešenie počas
pár sekúnd, ide sa ďalej. Skúste udržať jednu myšlienku či nápad v hlave
dlhšie než 10 sekúnd.

Bavte sa.

Skupiny, ktoré sa smejú, bavia a majú
radi, dávajú na frak skupinám, ktoré
prišli urobiť rekord. Zaľúbené páry sú
zatiaľ našimi najšikovnejšími hráčmi.
Zdá sa, že keď sa máte spolu dobre,
nachádzate riešenia ľahšie, než keď
sa navzájom nervózne naháňate.
Užívajte si hru, nesnažte sa za každú
cenu lámať rekordy.

Experimentujte, buďte
zvedaví.

V The Room vidíme, že zvedavosť
nie je o veku. Videli sme tu mladých
nezvedavých aj starších zvedavých hráčov. Zvedavosť, pátranie a
experimentovanie sú užitočné v The
Room aj vo firemnej realite. Hľadajte,
skúmajte, otvárajte nové možnosti.

Dohodnite sa.

Pomáha dohodnúť sa, ako budeme
spolupracovať. Skupiny, ktoré hovoria
nielen o tom, čo riešia, ale aj to, ako
budú postupovať, sú úspešnejšie a
majú viac zábavy. Občas sa zastavte
a hovorte o tom, ako spolu pracovať
ľahšie.

e-mail: theroombratislava@gmail.com

149 eur
Cena za program s následným
rozobraním vášho tímového
zážitku s psychológom či koučom.

www.theroom.sk

Ak na tímbilding postupne
prídu viac ako 3 tímy z vašej
firmy, pripravíme cenu pre
víťazný tím.

