
Gra dla:
• wszystkich pracowników firmy
• osób pragnących dzielić się stworzonymi przez siebie         
   dobrami z innymi

Rozszerzenia, warianty:
Na życzenie Klienta możemy ponadto:
• zorganizować koncert kolęd pod batutą góralskiego zespołu
• warsztaty z szydełkowania serwet świątecznych i dekoracji 
• nawiązać kontakt z organizacją charytatywną, której zostaną       
   przekazane stworzone materiały 
• wpleść w fabułę dowolny produkt regionalny, który wzmocni 
poczucie tradycji w uczestnikach

Korzyści:
• realizacja celów CSR-owych
• radość z okazji obdarowania innych własnoręcznie             
   wykonanymi prezentami
• wspólne tworzenie magicznej atmosfery świąt
• doskonała zabawa, rozwijająca kreatywność
• mądra integracja – jeszcze nigdy grupowe działanie nie     
   dawało tak pięknych efektów

Wyzwanie:
Podzieleni na zespoły pracownicy, otrzymają ważne 
zadanie do zrealizowania - stworzyć małe prezenty z przed-
miotów, które od nas otrzymają. Przed Wami wyjątkowo 
przyjemne wyzwania polegające m.in. na stworzeniu 
filcowych przytulasów, ozdobieniu lukrem pierników, 
pomalowaniu bombek choinkowych czy małych świątecz-
nych obrazów, wykonaniu lalek z włóczki, uszyciu czapek 
mikołajowych i wiele innych. Wszystko po to, aby obdaro-
wać prezentami innych. Ale to nie koniec. Wprowadzimy 
Was w świąteczny klimat z przytupem. Wyzwanie zakoń-
czymy wspólnym wykonem świątecznych przebojów, które 
zna każdy z nas. 

Logistyka:
• Gra odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach.
   Uczestnicy podzieleni na zespoły, pracują w systemie
   wyspowym. Wymagany projektor i dobre nagłośnienie. 
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PROGRAM WIGILIJNY/INTEGRACYJNY/ŚWIĄTECZNY/CSR

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy…

ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Okres przed i poświąteczny jest magicznym czasem dla wszystkich. Każdy pragnie zrobić coś wyjątkowego dla innych - czy to 
swoich bliskich, czy to potrzebujących. Program Zostań Świętym Mikołajem powstał właśnie po to, aby obdarować siebie 
nawzajem różnymi drobiazgami, które możemy sami stworzyć, wkładając w to całe swoje serce.

Nasza wyobraźnia może pracować dla Ciebie! Skontaktuj się z nami – na zamówienie tworzymy też nowe gry.
Strona: www.exprofesso.pl, e-mail: monika.dymacz@exprofesso.pl tel. 12 397 15 40
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