
Wierzymy w to, co robimy! 
Wierzymy, że każdego dnia możemy być jeszcze lepsi! 
Wierzymy w nowoczesne technologie rozwoju 
wykorzystywane w szkoleniach! 
Wiemy, że nauka nie musi być nudna 
i może być przygodą z niepowtarzalnymi emocjami! 
 
DLATEGO Z NASZYM ZESPOŁEM 
TWORZYMY INNOWACYJNE: 
• Aplikacje wirtualnej rzeczywistości 
• Komputerowe symulacje biznesowe 
• Fabularne gry szkoleniowe 
• Narzędzia edukacyjne korzystające z grywalizacji 
• Scenariusze zajęć szkoleniowych 
  oparte na emocjach, przeżyciach, 
  wieloletniej praktyce i pasji zawodowej 
 
Chcesz dużo teorii? Poczytaj książki. 
My zajmujemy się praktyką! 

DLACZEGO VR TRAINING?
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Potrzebujesz innowacyjnych narzędzi 
lub ćwiczeń szkoleniowych? 
Chcesz własną aplikację VR? 
A może profesjonalną symulację biznesową? 
 
JAK DZIAŁAMY? 
Wszystkie wykorzystywane aplikacje VR, 
rozszerzonej rzeczywistości i inne narzędzia 
szkoleniowe są dziełem naszych ekspertów, 
trenerów i informatyków. 
Na Twoje zamówienie przygotujemy 
zaawansowane aplikacje VR na zestawy 
desktopowe lub prostsze – na smartfony. 
Wykonamy komputerową symulację biznesową 
(np. na tablety) lub „tradycyjną” grę szkoleniową 
(również bez użycia IT). 
Możesz kupić istniejący produkt, 
licencję na wykorzystanie lub zamówić własny. 

APLIKACJE, NARZĘDZIA 
I GRY SZKOLENIOWE 

NA ZAMÓWIENIE
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Uczestnik wciela się w łucznika broniącego wieży 
oblężniczej, która podąża na plac boju. 
Dzięki celnym strzałom z łuku zneutralizuje ogniste pociski 
wrogich armii. 
Stojąc na podeście wieży doświadczy wrażenia 
wysokości, odgłosu katapult i towarzyszących temu emocji. 
 
WYKORZYSTANIE: 
Szkolenia, warsztaty, eventy, team building. 
Praca indywidualna i zespołowa, rywalizacja i współpraca. 
Po zestrzeleniu pociski mogą dawać dowolną ilość 
punktów lub zamieniać się na słowa tworzące dowolne 
hasła, definicje lub wskazówki. 
Ustawienia: punktacji, liczby strzał, czasu trwania, 
punktów za niewykorzystane strzały, punktów karnych, 
poziomów trudnośli, liczby uczestników.

ŁUCZNIK

1 - 3 godzin 
6 - 28 uczestników 

wymagania: komputer 
desktopowy lub laptop, 

karta GTX1070, gogle Oculus
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Uczestnik przenosi się na Księżyc, 
by wędrować po kraterach oraz doświadczać 
niepowtarzalnych emocji i autentycznych doznań 
fizycznych. 
 
WYKORZYSTANIE: 
Szkolenia, warsztaty, eventy, team building. 
Praca indywidualna i zespołowa, rywalizacja 
i współpraca. 
Opracowana przez doświadczonych trenerów 
aplikacja VR  umożliwia „ukrycie” na powierzcni 
Księżyca do 100 dowolnych wpisów tekstowych 
(definicji, zasad, reguł, wskazówek, wartości firmy 
lub danych technicznych). Pozwala to, w zależności 
od potrzeb Klienta i trenera,  dowolnie modyfikować 
zawartość merytoryczną i wykorzystanie tego 
narzędzia.

KSIĘŻYC

2 - 5 godzin 
6 - 56 uczestników 

wymagania: komputer 
desktopowy lub laptop, 

karta GTX1070, gogle Oculus 
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Uczestnik wędruje po tajemniczych zakątkach 
wymarłego miasta w poszukiwaniu ukrytych 
wskazówek i informacji. 
Poczuje emocje zbiegając po kamiennych 
schodach 
i wspinając się na kondygnacje kamienic. 
 
WYKORZYSTANIE: 
Szkolenia, warsztaty, eventy, team building. 
Praca indywidualna i zespołowa, rywalizacja 
i współpraca. 
W mieście można ukryć dowolne wpisy tekstowe 
(definicje, zasady, reguły, wskazówki, wartości firmy 
lub dane techniczne) oraz obrazy, symbole, zdjęcia 
lub grafiki.  
W poznaniu topografii miasta pomagają nazwy ulic, 
które można dowolnie zmieniać.

MIASTO DUCHÓW

1 - 4 godzin 
6 - 56 uczestników 

wymagania: komputer 
desktopowy lub laptop, 

karta GTX1070, gogle Oculus 
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Aplikacja VR umożliwia udział uczestnika w 10 
interaktywnych scenkach dotyczących trudnych 
sytuacji w obsłudze Klienta. 
 
WYKORZYSTANIE: 
Szkolenia i warsztaty z obsługi Klienta. 
Aplikację można stosować autonomicznie lub jako 
wsparcie dłuższego szkolenia lub warsztatu. 
Można wybierać poszczególne scenki w dowolnej 
kolejności.  
Wirtualny Klient reaguje na podstawie algorytmu, 
uruchamianego decyzjami uczestnika. 
Na zakończenie prezentowany jest procentowy wynik. 
Do aplikacji dołączony jest podręcznik merytoryczny 
dla uczestnika oraz podręcznik dla trenera.

OBSŁUGA KLIENTA

1 - 8 godzin 
4 - 12 uczestników 

wymagania: smartfony 
z systemem Android 

oraz gogle przeznaczone  
do obsługi aplikacji VR
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Aplikacja VR umożliwia udział uczestnika w 10 
sytuacjach rekrutacyjnych. 
 
WYKORZYSTANIE: 
Szkolenia i warsztaty z obsługi Klienta. 
Aplikację należy stosować jako wsparcie szkolenia lub 
warsztatu z informacją zwrotną udzielaną przez trenra 
prowadzącego zajęcia. 
Można wybierać poszczególne scenki w dowolnej 
kolejności.  
Wirtualny rekruter reaguje na podstawie algorytmu, 
uruchamianego decyzjami uczestnika. 
Do aplikacji dołączony jest podręcznik merytoryczny 
dla uczestnika oraz podręcznik dla trenera.

TRENING ROZMÓW 
REKRUTACYJNYCH

1 - 8 godzin 
4 - 12 uczestników 

wymagania: smartfony 
z systemem Android 

oraz gogle przeznaczone  
do obsługi aplikacji VR

www.vrtraining.eu                                        +48 508 347 488           
szkolenia@vrtraining.eu                               +48 505 184 075           



Aplikacja VR umożliwia udział uczestnika w 10  
zadaniach lub sytuacjach, które w praktyce pokazują 
różne aspekty merytoryczne związane z efektywnością 
osobistą oraz z zarządzaniem sobą w czasie.  
 
WYKORZYSTANIE: 
Szkolenia i warsztaty z efektywności osobistej. 
Stosowanie autonomiczne lub jako wsparcie dłuższego 
szkolenia lub warsztatu. 
Można wybierać zadania w dowolnej kolejności.  
Na zakończenie prezentowany jest procentowy wynik. 
Dołączony jest podręcznik merytoryczny dla uczestnika 
oraz podręcznik dla trenera. 
Aplikacja zawiera również część teoretyczną z opcją 
czytania przez lektora.

ZARZĄDZANIE 
SOBĄ W CZASIE

1 - 8 godzin 
4 - 12 uczestników 

wymagania: smartfony 
z systemem Android 

oraz gogle przeznaczone  
do obsługi aplikacji VR
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Dzięki aplikacji w formie symulacji biznesowej uczestnicy negocjują 
w czasie rzeczywistym i zapisują wyniki rozmów na tabletach.   
Po każdej rundzie negocjacyjnej przedstawiane są twarde dane 
pokazujące skuteczność i efektywność negocjacyjną uczestnika.  
 
WYKORZYSTANIE: 
Szkolenia i warsztaty z negocjacji - nie trzeba stosować dodatkowych 
ćwiczeń i przykladów - wszystko dzieje się na sali szkoleniowej.  
Procesy typu Assessment Center i Development Center. 
Pozwala obiektywnie zmierzyć praktyczne umiejętności negocjacyjne 
uczestników warsztatu, pracowników lub kandydatów do pracy. 
Miękkie umiejętności w postaci twardych wskaźników. 
Aplikacja gwarantuje zaangażowanie, rywalizację i emocje - co ułatwia 
obserwację naturalnych predyspozycje uczestników. 

WINegocjacje
8 - 24 godzin 

8 - 16 uczestników 
wymagania: tablety, laptopy 

 lub smartfony, sieć WiFi
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Fabularna gra szkoleniowa, w której uczestnik 
przeniesie się do średniowiecza, aby zdemaskować 
truciciela ukrytego w zamku.  
Pochłoną go zajęcia outdoor lub indoor – 
bez względu na swój wiek i mobilność ruchową. 
 
WYKORZYSTANIE: 
Może stanowić samodzielny 2-3 godzinny element 
szkolenia, eventu lub być "kręgosłupem" 1- lub 
2-dniowego warsztatu. 
Pomiędzy rundami gry uczestnicy lub zespoły mogą 
rozwiązywać zadania i doświadczy emocji biorąc 
udział w konkursach. 
Umożliwia to przekazanie wiedzy i praktycznych 
umiejętności z dowolnych tematów (również z zakresu 
szkoleń twardych np. produktowych). 
Uczetnicy zaangażują się w zapamiętanie treści 
merytorycznych, aby zwiększyć szanse wygranej. 

VENEFICIUM

2 - 16 godzin 
6 - 112 uczestników 

wymagania: minimum 10m  
wolnej powierzchni

2
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Fabularna gra szkoleniowa, w której, aby zrealizować 
cel biznesowy, uczestnik przeniesie się 
do XIV w. zostając księciem, posłem lub kasztelanem. 
Będzie zarządzać zasobami, niwelować bariery 
komunikacyjne, budować relacje i sojusze. 
 
WYKORZYSTANIE: 
Szkolenia i warsztaty z takich tematów jak: 
- komunikacja i współpraca, 
- szukanie kompromisów, 
- budowanie ralacji i zaufania, 
- rozwiewanie stereotypów w relacji szef - podwładny, 
- efektywne zarządzanie ludźmi i zasobami, 
- odwzorowanie typowych mechanizmów,  
  zachodzących w większej firmie lub organizacji. 
Dodatkowo gra dobrze sprawdza się na eventach 
oraz szkoleniach Team Building outdoor lub indoor.

POSELSTWA

3 - 5 godzin 
12 - 24 uczestników 
wymagania: 2 sale 

szkoleniowe i 2 trenerów
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Uczestnik poszukując  rozbitego na Wenus statku 
kosmicznego - doświadczy na czym polega praca 
zespołowa oparta o zaufanie i wspólny cel. 
Zacznie dzielić się informacjami, pomagać innym 
i eliminować pozorowaną współpracę. 
Przeliczy realne koszty: błędów w komunikacji, 
dublowania czynności przez inne grupy (działy)  
oraz przekonań ograniczających efektywność 
własną i zespołu. 
 
WYKORZYSTANIE: 
Szkolenia, warsztaty, integracje w obszarach: 
- komunikacja interpersonalna i współpraca 
- praca zespołowa i role grupowe, 
- budowanie relacji i zaufania, 
- efektywna organizacja pracy, 
- analiza danych i rozwiązywanie problemów, 
- coaching zespołowy oraz diagnozy typu DC i AC.  

MISJA WENUS

2 - 5 godzin 
6 - 56 uczestników 

wymagania: przestrzeń 
dla pracy kilku zespołów
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Symulacja, w której uczestnik będąc w bazie 
kosmicznej na Wenus buduje układ 
półprzewodnikowy lub z centrum na Ziemi 
zarządza efektywnością działań. 
Napotka bariery komunikacyjne związane 
z odmiennymi koncepcjami i łącznością radiową. 
Doświadczy wyzwań menedżera i perspektywy 
pracownika.  
 
WYKORZYSTANIE: 
Szkolenia, warsztaty, integracje w obszarach:  
- wyznaczania priorytetów i motywowania,  
- rozwiązywania problemów w sytuacjach „bez  
  wyjścia” lub gdy „nikomu się nie chce”, 
- komunikacji i aktywnego słuchania 
- efektywności zarządzania i przywództwa, 
- odpowiedzialności za ostateczny rezultat. 

TRANSFER 
CIEMNEJ MATERII

2 - 5 godzin 
6 - 24 uczestników 
wymagania: 2 sale 

i 2 trenerów
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Gra pobudza emocje i zaangażowanie 
przy jednoczesnej nauce cierpliwości, skupienia 
i koordynacji działania w grupie. 
Uczestnik budując konstrukcję z wrażliwych 
podzespołów będzie na zmianę pracownikiem 
i podwładnym – udzielając i wysłuchując feedbacku. 
 
WYKORZYSTANIE: 
Szkolenia, warsztaty, integracje w obszarach: 
- efektywna praca zespołowa, 
- wyciągnie konstruktywnych wniosków z niepowodzeń, 
- style kierowania zespołem umożliwiające sukces, 
- przywództwo, planowanie i podział obowiązków, 
- analiza sytuacji i podejmowanie ryzyka, 
- zarządzanie sobą w czasie, 
- udzielanie informacji zwrotnej.

BUDOWA PROTOTYPU 
SILNIKA ATOMOWEGO

1 - 5 godzin 
6 - 56 uczestników 
wymagania: proste 

powierzchnie umożliwiające 
zespołom układanie elementów
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W trakcie gry uczestnicy wylądują w Las Vegas i podzieleni na grupy 
przygotują kilkuminutowe prezentacje w różnych formach artystycznych. 
Dzięki emocjonującej formule kasyna nagrodzą najlepsze wystąpienia. 
Wypracują i zadeklarują konkretne działania, zmiany postaw 
i zachowania w miejscu pracy. 
Nabiorą prestiżu oraz świadomości swojej roli i staną się ambasadorami 
firmy, działu lub projektu. 
 
WYKORZYSTANIE: 
Szkolenia, warsztaty, integracje, których celem jest: 
- współpraca w formie zabawy i praca zespołowa, 
- wypracowanie wartości, kodeksów zachowań, dobrych praktyk itp., 
- wypracowanie deklaracji zmian postawy oraz zmotywowanie, 
- zaangażowanie w projekt, utożsamienie z działem, firmą lub organizacją.

KASYNO
1 - 3 godzin 

6 - 56 uczestników 
wymagania: materiały 
do prac kreatywnych
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