inSpire Hungary
Az inSpire Hungary a KYAT rendezvényszervező- és PR ügynökség
csapatának, illetve

több éves turisztikai tapasztalattal rendelkező

szakemberek együttműködésének eredményeképpen született meg
2017 elején. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy az utazni vágyók számára
Magyarország

kevésbé

ismert,

ám

annál

lenyűgözőbb

arcát

megmutassuk.
Küldetésünk és vállalásunk viszont sokkal több egy turisztikai cég
célkitűzéseinél: szeretnénk az egyéni, a csoportos és a corporate
utaztatásban

is

Magyarország

legjavát

mutatni,

és

a

legprofesszionálisabb szervezésben, a legszínvonalasabb együttműködő
partnerek segítségével a lehető legjobb élményt nyújtani.

hitvallásunk

Sok éves ügynökségi tapasztalattal a hátunk mögött,
és

megannyi

employer

branding

folyamat

lebonyolítójaként pontosan tudjuk, hogy milyen
problémákkal küzd meg egy cég nap, mint nap. Azt is
tudjuk,

hogy

a

belső

problémákat

általában

csapatépítő programokkal próbálják megoldani. Azt
is tudjuk, hogy ez többnyire nem működik. És azt is
tudjuk, hogy miért.

a kritikus helyzetek felismerése

Alapjaiban gondoltuk újra a csapatépítés fogalmát
és lehetséges irányait. A céltalan szórakoztatás
helyett

olyan

élményeket

és

tapasztalatokat

kínálunk, amelyek valóban kritikus helyzetekre,
konkrét problémákra jelentenek megoldást.

működésünk

az együttműködés lépcsői
Az

eredményes

partnereink

munkához

megismerése

elengedhetetlen
és

a

a

problémák

feltérképezése, ezért az együttműködés mindig a
következő alapokra épül:
• a cég HR stratégiájának és céljainak megismerése;
• a céges struktúra feltérképezése;
• ismeretek szerzése a különböző feladatkörökről és
az azokhoz rendelt személyiségjegyekről;
• a legégetőbb problémák kiderítése interjúkon
keresztül;
• következtetések megfogalmazása;
• kreatív megoldási javaslatok kidolgozása.

a legégetőbb belső problémák
A legnagyobb üzleti és emberi veszteségeket
okozó problémák:
• a felelősségvállalás hiánya;
• nem megfelelő hatékonyság;
• burn-out;
• rivalizálás;
• generációs konfliktusok;
• nem megfelelő task management;
• divíziók közötti kommunikációs problémák;
• hiányos vagy gyenge vezetői kommunikáció;
• lojalitás hiánya és az ebből adódó fluktuáció.

inspiráló megoldások

A célunk az, hogy ezekre a helyzetekre inspiráló és
váratlan

megoldásokkal

elgondolkodtatják

és

szolgáljunk,

fejlődésre

amelyek

ösztönzik

a

dolgozókat. A programokat és a különböző
feladatokat soha sem hagyjuk megoldatlanul és
kiértékelés nélkül.

Problémák – megoldások (elválasztó slide)

megoldásaink

élményalapú csapatépítés és kompetenciafejlesztés

miért ajánljuk?
Egy csapat dinamikáját – és ezáltal hatékonyságát –
erőteljesen meghatározza a csapattagok és vezetőik
egyéni önismeretének, valamint saját reakcióik
tudatosságának mértéke. Ezt csak és kizárólag saját
megtapasztalás útján és az élmény szakértővel
történő kiértékelése révén lehet fejleszteni.
Ezért

hiszünk

igazán

az

élményalapú

önfejlesztésben, és biztosítjuk az ehhez szükséges
eszközöket és hátteret.

drum experience - indoor
A csapatépítő dobolás során a csoport tagjai szavak nélkül, a ritmus, a zene
segítségével kommunikálnak. Miután mindenki választ magának hangszert, és
megismerkedik annak működésével, arra törekszünk, hogy különböző ritmikai
játékokon keresztül közös dallamokat építsünk fel. Az együtt zenélés nemcsak
a kulturális különbségekből és a kommunikációs nehézségekből adódó
problémákat

hidalja

át,

hanem

a

vállalati

hierarchiából

következő

szakadékokat is.
Play me!
A több érzékszervet is megcsiklandozó illatvacsora látszólag csak a közös
főzés és étkezés örömét hordozza magában, ám valójában ennél sokkal
többre képes. A csapatok mindegyikének a vacsora különböző
alapanyagait kell beszereznie, majd a meghívott séf bevezeti őket az illatok
misztikus világába. Utána indul az igazi kaland, amelyben a végtermékhez
csak az illatok kacskaringós útján érhetünk el. Ebben a feladatban bíznunk
kell egymásban, és bíznunk kell magunkban. Na meg persze az
orrunkban…

illatvacsora- indoor

fotótúra- outdoor
A Facebook és az Instagram korában mindenkiben bujkál a kisördög, hogy
az ő képei legyenek a legszebbek. De kinek mi a szép? Ki hogyan látja
ugyanazt a dolgot? Tudjuk-e közelíteni az álláspontokat? Meg tudjuk-e
érteni a másik szemszögét és azt, hogy ő mit és miért lát szépnek ebben a
világban? Egy profi fotós és coach segítségével nemcsak saját
kompetenciáinkat fejleszthetjük, hanem közelebb kerülhetünk egymás
elfogadásához és megértéséhez is.

Ez a programunk egy igazi adrenalinbomba a kihívásokat kereső
csapatoknak. Különleges élmény: a mozgás, a természetjárás és az
extrémsport nagyon izgalmas kombinációja. Quados, terepjárós és
land roveres akadálypályák teljesítése közben a résztvevők árkonbokron átjutva, rejtelmes természeti helyeket csodálhatnak meg.

xTrEAM fun park - outdoor

energetizáló és edukatív programok

miért ajánljuk?

Egy különleges energetizáló program igazi jutalom.
A csapat megismerése után segítünk kitalálni a
számukra legmegfelelőbb, legegyedibb programot,
kiterjedt

kapcsolatrendszerünkkel

és

sok

éves

tapasztalatunkkal pedig elősegítjük azt, hogy ez a
lehető

legszebb,

valósuljon meg.

legizgalmasabb

környezetben

tűzönjárás - outdoor
Tabukat döntögető feladatok, önismeret és a félelmek leküzdése –
erről szól az egyik legizgalmasabb csapatépítő programunk. A
résztvevők szakmai vezető segítségével térképezik fel az emberi
elme rejtelmeit, a félelmek és korlátozó hitrendszerek kialakulását,
azok működését, majd egymás segítségével és saját akaraterejük
határtalanságával megdöntik ezeket.

Számtalan városunk kínál végtelen lehetőséget a felfedezésre. Legyen
szó Egerről, Pécsről vagy akár Budapestről: a játék célja, hogy a
résztvevők aktív kikapcsolódáson keresztül megismerkedjenek a
helyszín izgalmas történelmével, bejárják a gyerekkori olvasmányokból
ismert regényes utcákat és nem utolsó sorban, megoldják a
csapatmunkára épülő, kihívásokkal teli játékot, amelyben az út a
kincsekkel teli ládához vezet. A program kiváló élmény nemzetközi
csapatoknak is!

city adventure - outdoor

Zenélő Budapest - outdoor

Ez a program Budapest és a zene szerelmeseié. Sétálótúránk során
csupa olyan helyre látogatunk el, amelyekhez jól ismert dallamok,
rajongott zeneszerzők és legendás énekesek kötődnek. A feladatok
pedig megannyi élményt és kihívást rejtenek. Lyukas zeneszöveg,
kvízkérdések, és jókedv minden mennyiségben.

A történetmeselés az egyik legszebb és legizgalmasabb kihívás egy csapat
számára. Belehelyezkedni mások életébe, fejleszteni saját empátiánkat,
megérteni és reagálni a másikra, és mindezt egy nagy egészbe szervezni,
amelynek mindannyian részesei vagyunk, nem könnyű feladat. A népmese
alkalmas arra, hogy saját életünket, saját problémáinkat egy másik szűrőn
keresztül mutassa. Archetípusok, erkölcsi dilemmák, tanulságok. Mit
tanítanak nekünk a mesék? Ha jól játszunk, mindent. Ha nem figyelünk,
semmit.

meseösvény – outdoor

instant irodai élményprogramok és improvizatív játékok

miért ajánljuk?

A csökkentett anyagi keret vagy az időhiány nem
szabhat gátat a jutalmazásnak és a szórakozásnak. A
cég saját székhelyén megvalósított, rövid, pörgős,
ámde hihetetlenül vidám programok erősítik a
csapaton belüli együttműködést és az egymás iránti
bizalom kialakulását.
Mi bármikor „játszótérré” alakítjuk az irodát.

soundpainting - indoor
A hangfestés világszerte használt multidiszciplináris művészeti
jelnyelv. A program célja, hogy az alapok elsajátítása után a csapat a
hangfestő (karnagy) jelei mentén improvizált közösségi zenét hozzon
létre. A zene az egyik legalkalmasabb művészeti ág a flow élmény
megteremtésére és megélésére, amelyben a kreativitás, az egymásra
figyelés, az összehangoltság játsszák a főszerepet.

Erre én nem vagyok képes. Vagy mégis?
A Magyar Zsonglőr Egyesület tagjainak vezetésével és segítségével
bebizonyítjuk magunknak és egymásnak, hogy az első látásra rettenetesen
nehéznek tűnő feladatok is megoldhatók. A játék lényege, hogy elkezdjünk
másképp gondolkodni a valószerűtlenről és a lehetetlenről. A kevés
eszközt, de komoly koncentrációt igénylő gyakorlatokból végül improvizatív
bemutatót tartunk.

time to juggle – indoor

stop motion - indoor
A legszerethetőbb programok egyike, amikor a csapat munkája nyomán
valamilyen kézzelfogható eredmény születik, amelyre évek múlva is
mosolyogva gondolunk vissza. A saját kisfilm készítése stop motion
technikával kevés eszközt, ám annál több kreativitást igényel. A feladat során
a kollégáknak ki kell találniuk egy történetet, és át kell látniuk a filmkészítés
komplex folyamatát. Mindenkinek olyan szerep kell, hogy jusson, amely a
leginkább „fit” számára. A történetírástól a díszlettervezésen át a vágásig itt
mindenben kipróbálhatjuk magunkat.

Az improvizáció alapú drámajátékok sokszor olyan érzelmeket és belső
konfliktusokat hoznak elő az emberekből, amelyek hiába feszítik szét a
hétköznapokat, mindig kimondatlanok maradnak. Ennek lehet oka a
félelem, a kommunikációs nehézségek vagy egész egyszerűen az, hogy
magunk sem mindig vagyunk tisztában az érzéseinkkel. Az interaktív
jeleneteken, szituációs játékokon keresztül felszínre hozhatjuk a
lappangó konfliktusokat, és jó eséllyel fel is oldhatjuk őket.

human statues– indoor

önreflexió és kommunikáció

miért ajánljuk?
Rengeteg konfliktus okozója az önismeret és a saját
helyzetünkre való rálátás hiánya. Nehezen pozícionáljuk
magunkat

megfelelően

a

csapaton

belül,

napi

konfliktusaink okán nem vesszük észre, hogy egy
csónakban evezünk, fogalmunk sincs saját és egymás
értékeiről, félünk kiállni magunkért, nem tudunk
nagyobb tömeg előtt megnyilvánulni, elveszett a
lelkesedésünk és az egymásba vetett hitünk.
Ezeknek

a

problémáknak

az

útvesztőiből

a

kommunikációt és az önreflexiót elősegítő gyakorlatok
segítségével jó eséllyel kimenekülhetünk.

A sziget – indoor
Te mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre?
Az egyén szintjén még csak-csak könnyű a válasz, de mi van, ha
csapatban mész? Hogyan alakítsuk úgy a helyzetet, hogy mindenkinek jó
legyen? Racionalitás vs. emóciók. Individualizmus vs. csapatszellem.
Merészség vs. megfontoltság. Személyiségjegyeinkből fakadóan rengeteg
a szakadék/ellentét közöttünk. Ha azonban a túlélésről van szó, nincs más
választásunk, mint megtalálni a közös nevezőt.

A Vakhangya nemcsak a bizalomra, hanem egymás

kvalitásainak

felismerésére is épül. A csapatnak ki kell jelölnie a felderítőt, akinek
ismeretlen terepen meg kell találnia a céltárgyat. Miután küldetését
elvégezte, a többieknek az ő leírása alapján, bekötött szemmel kell az
elrejtett tárgy felkutatására elindulnia. Sikerül-e a legalkalmasabb embert
kiválasztani a felderítő szerepére? Képes-e az információkat hatékonyan és
érthetően átadni? Tudjuk-e értelmezni az utasításokat, és vakon megbízunk-e
abban, akit mi magunk választottunk vezetőnek?

Vakhangya – outdoor

közönség előtti szereplés – indoor
Még a magabiztos embereknek is sokszor okoz nehézséget a nagyobb
közönség előtti szereplés. A felkészültség ilyen helyzetekben kevés,
kontrollálnunk

kell

a

gesztusainkat,

ügyelnünk

kell

a

színpadi

megjelenésünkre, előre fel kell készülnünk a kényes kérdések kezelésére.
Limitált létszámú gyakorlatunk során professzionális szakmai vezető
segítségével hajtjuk végre a színpadi szerepléssel kapcsolatos gyakorlatokat,
amelyekről természetesen videófelvétel készül, amit közösen elemzünk.

A program célja, hogy stabilabb emberismeretre tegyünk szert és olyan
eszköztárt adjunk kollégáink kezébe, amellyel nemcsak könnyebben
felismerik, hogy kitől milyen reakcióra számíthatnak, de azt kezelni is tudják
majd. Csoportban és párban gyakoroljuk a különböző érzelmi állapotok
dekódolását és azok kezelését.

A szituatív játékok mellett sok írásos

feladatot is kapnak a résztvevők, amelyek kifejezetten a stresszoldásra és
stresszkezelésre fókuszálnak.

helyzetkezelés – indoor

CSR tevékenység, mint csapatépítő program

miért ajánljuk?

Minden cég életében eljön az a mérföldkő, amikor
anyagi és emberi erőforrásai már lehetővé teszik, hogy
visszaadjon valamit abból, amit működése során az
emberektől

kapott.

A

jócselekedetek

azonban

nemcsak azért fontosak, mert általuk kivesszük a
részünket a társadalmi felelősségvállalásból, hanem
azért is, mert a közös ügy közösséget kovácsol.

adománykészítés
A dolgozók csapatokra oszlanak, és mindenki választ egy intézményt,
amelyet saját készítésű vagy otthonról hozott adományaival támogatni
szeretne. Az adománycsomag – legyen az élelmiszer, ruha, játék, használati
tárgyak – a kollégák és egy hivatásos biciklis csapat segítségével jut el a
rászoruló gyerekekhez, felnőttekhez vagy a bajba jutott állatokhoz. Az
irodában maradt csapattagok kivetítőkön nézik, ahogy az együtt összeállított
csomagok megérkeznek a helyszínre, és átveszik őket a címzettek.

Bár a kórházi környezetet nem mindenki egyformán éli meg, az
emberekre általában pozitívan hat vissza az a hála, amellyel akkor
szembesülnek, ha önzetlenül segítenek nehéz helyzetben lévő társaiknak.
A kollégák itt is eldönthetik, hogy milyen intézménybe látogatnának el
szívesen, és ott milyen formában támogatnák a rászorulókat. Az
adományokon kívül a betegekkel való beszélgetés, játék vagy segítő
feladat ellátása is összekovácsolja a csapatot, növeli a toleranciát és
erősíti a pozitív gondolkodást.

kórházi kitelepülés

kompetenciák és referenciák

kompetenciáink

Rendezvényszervezés
• 10 éves tapasztalat;
• gyors és hatékony
helyzetkezelés;
• hazai és nemzetközi
ügyfélkör;
• megbízható, a
szervezési
feladatokat több
idegen nyelven
ellátni képes,
összeszokott csapat.

PR & kommunikáció

Turisztika

• Employer branding
kampányok
lebonyolítása;
• kreatív koncepciók
tervezése és
megvalósítása;
• személyre/cégre
szabott megoldások;
• brandépítés és image
erősítés.

• Több éves
idegenvezetői és
programszervezői
tapasztalat;
• egyedi
programcsomagok;
• különleges
útvonalak;
• minőségi, ellenőrzött
partnerek;
• jártasság az üzleti- és
a szabadidős
utaztatásban.

Tréning/Coaching
• Corporate coaching
területén jártas
szakemberek;
• egyedi megoldások,
gyakorlatorientált
feladatok;
• a személyes és a
céges kihívások
alapos ismerete.

kapcsolat
Bemutatkozó anyagunk nem tartalmazza összes
ajánlatunkat. Kérjük, további információért
forduljon hozzánk bizalommal!
Központi e-mailcím:
hello@inspirehungary.hu
Telefonszám:
+36 30 461 70 16
Amennyiben egyedi program kidolgozására van
szükség, keresse kollégáinkat!
anita@inspirehungary.hu
zita@inspirehungary.hu

