
Chcesz zbudować i zintegrować zespół?
Masz dość biegania po lesie i strzelania kulkami z farbą?
Chcesz dobrej zabawy i emocji bez względu na pogodę?
A może zabierzesz zespół na Księżyc?

JAK ZORGANIZOWANE SĄ WARSZTATY?
Dzięki technologii VR możesz przenieść uczestników 
na Księżyc, do Miasta Duchów lub na Wieżę Oblężniczą.
Możecie budować Prototyp Silnika Atomowego 
lub zająć się Transferem Ciemnej Materii i poczuć jak
niemożliwe staje się możliwe.
Zajęcia mogą być również w plenerze, a każdy moduł 
to wartościowe wnioski i przeżycia scalające zespół,
zacieśniające współpracę i budujące zaufanie.

TEAM BUILDING
I SZKOLENIA

INTEGRACYJNE
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Chcesz podnieść efektywność pracy zespołowej?
Dostrzegasz niezdrową rywalizację lub dziwne 
zachowania pracowników?
A może nie wszyscy grają do jednej bramki 
i warto postawić na budowanie zaufania 
i współpracę?

CO SPOTKA UCZESTNIKA?
Poszukując w grupach 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 działy 
oraz przekonań ograniczających 
efektywność własną i zespołu.

MISJA WENUS

2 - 5 godzin
6 - 56 uczestników
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Chcesz nagrodzić pracowników lub liderów?
Szukasz pomysłu jak łagodnie przejść przez 
zmiany w firmie, fuzje lub restrukturyzacje?
A może chcesz poprawić atmosferę w zespole?

CO SPOTKA UCZESTNIKA?
Dzięki VR przeniesie się na Księżyc, 
by w skafandrze astronauty wędrować 
po kraterach oraz doświadczać 
niepowtarzalnych emocji i doznań fizycznych.
Współpracując w zespole zdobędzie informacje 
umożliwiające realizację celu misji.
Będzie ograniczać koszty, zarządzać czasem 
i zasobami oraz odkryje swoje predyspozycje
w pracy grupowej.
Wykaże się odwagą i determinacją 
w sytuacjach kryzysowych.
 

MISJA KSIĘŻYC

2 - 5 godzin
6 - 56 uczestników
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Zastanawiasz się jak polepszyć atmosferę, złagodzić 
napięcia lub wyeliminować konflikty w zespole?
Chcesz zbudować kulturę zaufania i współpracy?
A może nauczyć udzielania konstruktywnej 
informacji zwrotnej i komunikacji międzypokoleniowej?

CO SPOTKA UCZESTNIKA?
Pobudzone emocje i zaangażowanie 
przy jednoczesnej nauce cierpliwości, skupienia 
i koordynacji działania w grupie.
Budując konstrukcję z wrażliwych podzespołów 
będzie na zmianę pracownikiem i podwładnym – 
udzielając i wysłuchując feedbacku.
Wyciągnie wnioski z niepowodzeń i z różnych stylów 
kierowania oraz osiągnie sukces z zespołem.

BUDOWA
PROTOTYPU

SILNIKA ATOMOWEGO

1 - 5 godzin
6 - 56 uczestników
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Chcesz podnieść poziom zarządzania?
Potrzebujesz mechanizmów motywacyjnych 
i sposobów wychodzenia z demotywacji?
A może planujesz poprawić komunikację 
i efektywność pracy zespołowej?

CO SPOTKA UCZESTNIKA?
W bazie kosmicznej na Wenus będzie budować 
układ półprzewodnikowy lub z centrum na Ziemi 
będzie zarządzać efektywnością działań.
Napotka bariery komunikacyjne związane 
z odmiennymi koncepcjami i łącznością radiową.
Doświadczy wyzwań menedżera i perspektywy 
pracownika. 
Wyznaczy priorytety, będzie motywować 
i rozwiąże problemy w sytuacjach „bez wyjścia” 
lub gdy „nikomu się nie chce”. 

TRANSFER
CIEMNEJ MATERII

2 - 5 godzin
6 - 24 uczestników
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Masz problem z rotacją pracowników 
i szukasz sposobów podniesienia retencji? 
Chcesz atrakcyjnie zwieńczyć projekt 
lub program rozwojowy?
A może potrzebujesz innowacyjnej nagrody 
dla wyróżniających się pracowników lub zespołów?

CO SPOTKA UCZESTNIKA?
Przeniesie się do świata VR, gdzie wejdzie 
w rolę łucznika broniącego wieży oblężniczej, 
która podąża na plac boju.
Dzięki celnym strzałom z łuku zneutralizuje 
ogniste pociski wrogich armii oraz uzyska cenne 
zasoby niezbędne do zwycięstwa zespołu.
Stojąc na podeście wieży doświadczy wrażenia 
wysokości, odgłosu katapult i towarzyszących 
temu emocji.

WIEŻA 
OBLĘŻNICZA

1 - 3 godzin
6 - 28 uczestników
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Myślisz jak podnieść atrakcyjność integracji, 
spotkań, zebrań z pracownikami lub szkoleń?
Chcesz podnieść poziom współpracy, 
zaangażowania i motywacji?
A może efektownie zakończyć ważny projekt?

CO SPOTKA UCZESTNIKA?
Będzie wędrować po tajemniczych zakątkach 
wymarłego miasta w poszukiwaniu ukrytych 
wskazówek i informacji.
Poczuje autentyczne emocje zbiegając 
po kamiennych schodach i wspinając się 
na kondygnacje kamienic.
Wspomagany przez zespół, by nie stracić 
orientacji, będzie kierować się nazwami ulic 
i odkryje lokalizacje billboardów niezbędnych 
do realizacji wyznaczonego zadania.

MIASTO DUCHÓW

1 - 4 godzin
6 - 56 uczestników
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Szukasz pomysłu na zajęcia integracyjne 
lub warsztatowe?
Chcesz uatrakcyjnić i zdynamizować dowolne 
szkolenie?
A może połączyć kilka różnych tematów w jedną 
spójną całość?

CO SPOTKA UCZESTNIKA?
Przeniesie się do średniowiecza, aby zdemaskować 
truciciela ukrytego w zamku.
Będzie wraz z zespołem rozwiązywać zadania 
i doświadczy emocji biorąc udział w konkursach.
Zaangażuje się w fabularną grę, zdobędzie wiedzę 
i praktyczne umiejętności z dowolnie zaplanowanych 
tematów, aby zwiększyć szanse na wygraną.
Pochłoną go zajęcia outdoor lub indoor – 
bez względu na swój wiek i mobilność ruchową.

VENEFICIUM

2 - 16 godzin
6 - 112 uczestników
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Zależy Ci na zbudowaniu dobrych relacji między
pracownikami z różnych struktur i lokalizacji?
Chcesz poprawić komunikację i mechanizmy 
zarządzania?
A może wyeliminować niezdrową rywalizację 
lub wyprostować relacje służbowe?

CO SPOTKA UCZESTNIKA?
Aby zrealizować cel biznesowy przeniesie się do 
XIV w. zostając księciem, posłem lub kasztelanem.
Będzie zarządzać zasobami, niwelować bariery
komunikacyjne, budować relacje i sojusze.
Odkryje kompromisowe rozwiązania 
w negocjacjach, wagę zaufania w biznesie, 
wartość współpracy i błędy w rywalizacji.
Rozwieje stereotypy w relacjach szef - podwładny.

POSELSTWA

3 - 5 godzin
12 - 24 uczestników

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



Szukasz pomysłu jak zintegrować pracowników z organizacją?
Chcesz scalić lub stworzyć zespół, a może wypracować wspólne wartości?
Pracownicy niepokoją się zmianami w firmie? Potrzebujesz ambasadorów?

CO SPOTKA UCZESTNIKÓW?
Wylądują w Las Vegas i podzieleni na grupy przygotują kilkuminutowe 
prezentacje w różnych formach artystycznych.
Dzięki emocjonującej formule kasyna wybiorą i 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.

LĄDOWANIE
W KASYNIE

1 - 3 godzin
6 - 56 uczestników
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WSPÓLNA
PIZZA

Od zarania dziejów najbardziej integrującą ludzi czynnością było wspólne
biesiadowanie. Gdy dołożymy do tego element współpracy powstanie
wspólne przygotowywanie posiłku – prawdziwej włoskiej pizzy! 

CO SPOTKA UCZESTNIKÓW?
Indywidualnie lub w zespołach – pod kontrolą instruktora – będą od podstaw
przygotowywać i wypiekać swoje autorskie pizze na podstawie oryginalnego
włoskiego przepisu. To ćwiczenie nie może się nie udać, a najlepszym jego
zwieńczeniem jest wspólna konsumpcja, podczas której budują się
nieformalne relacje oparte na „dobrym smaku” i zabawie o charakterze
śródziemnomorskim.
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Chcesz w zaskakujący sposób zwieńczyć warsztat
lub szkolenie integracyjne? A może szukasz
nietypowych zajęć, opierających się na współpracy,
zaufaniu oraz na kształtowaniu i utrzymywaniu
partnerskich relacji. 

CO SPOTKA UCZESTNIKA?
W ramach tego integracyjnego ćwiczenia wraz 
z instruktorem tworzone będą proste choreografie
do różnych gatunków muzycznych oparte na tańcu
nowoczesnym. To zajęcia dla każdego, niezależnie
od stopnia „umiejętności tanecznych”. Uczestnicy
otwierają się na siebie, niwelują dystans i bariery
oraz stają się odprężeni, odstresowani, pełni
energii i uśmiechnięci.

FEEL THE MUSIC
FROM THE INSIDE

1 - 2 godzin
3 - 100 uczestników
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TRADYCYJNE SZKOLENIA 

I WARSZTATY

SZKOLENIA

 I WARSZTATY

Z WYKORZYSTANIEM

VR

KOMPUTEROWE

SYMULACJE

BIZNESOWE

APLIKACJE VR 
NA ZAMÓWIENIE

GRY I NARZĘDZIA
SZKOLENIOWE

INTEGRACJE

EVENTY

Nasi eksperci tak opracowali produkty i usługi, 
aby miały charakter łączących się ze sobą modułów.

JAK TO WYKORZYSTAĆ?
W ramach warsztatów, szkoleń, eventów i zajęć 
typu team building można, w zależności od potrzeb, 
zaprojektować dowolne sekwencje składające się 
z wybranych modułów (pokazanych na przykładach). 

KONCEPCJA
MODUŁOWA
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2. TRANSFER 

CIEMNEJ MATERII

około 3 - 3
,5 godz.

3. BUDOWA 

PROTOTYPU

SILNIKA ATOMOWEGO

około 1 - 1
,5 godz.

4. PODSUMOWANIE 

ZAJĘĆ

około 0,5 godz.

1. M
ISJA KSIĘŻYC 

lub

MISJA WENUS

około 3 - 3
,5 godz.

czas: 8 godz. (1 dzień)
liczba trenerów: 2
typ zajęć: z VR lub bez

PRZYKŁAD 1



4. PODSUMOWANIE 

ZAJĘĆ

około 0,5 godz.

3. VENEFICIUM

około 3 - 3
,5 godz.

1. M
IASTO DUCHÓW

około 1 - 1
,5 godz.

2. POSELSTWA

około 3 - 3
,5 godz.

czas: 8 godz. (1 dzień)
liczba trenerów: 2
typ zajęć: z VR 

PRZYKŁAD 2
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