
AKTIVNI

TIMSKI

PROGRAMI

Teambuilding akademija

Timski programi, ki vam omogočajo spoznavanje,
povezovanje in gradnjo zaupanja na aktiven in zabaven način.



3 - 5 urBovec

10 - 40 Tekmovanje

Pustolovski rafting je več kot le rafting. Med potjo
po prelepi Soči boste naleteli na številne
prepreke in spoznali osnove prežvetja v naravi.
Da uspešno opravite timske izzive, boste
potrebovali dobro komunikacijo in zaupanje. Od
aktivnih športnikov do začetnikov – rafting z
nami bo nepozabno doživetje za vsakega izmed
vas.

S programom razvijate

Strateško načrtovanje 
Izboljšavo procesov
Komunikacijo  med timi
Kontrolo kakovosti

Pustolovski rafting



3 - 5 urBohinj

10 - 30 Tekmovanje

Atraktiven timski program, katerega bistveni
element je kombinacija orientacije po kopnem in
vodi. Podajte se po poti Prešernovih pesnitev in
rešite hudomušne timske naloge, da najdete pot
do cilja. Katera skupina pa bo pri tem najhitrejša?

S programom razvijate

Veščine komuniciranja
Inovativnost in kreativnost
Mreženje in spoznavanje

Krst pri Savici



4 ureGoriška brda

10 - 30 Tekmovanje

Sprehodite se po prelepih Goriških brdih in
spoznajte njihove skrivnosti. Seveda timski
program ne bi bil pravi, če vas ne bi do rešitve
vinske uganke pripeljala le dobra sinergija vseh
članov sodelujočega tima. Le kot usklajen tim
boste zmogli razvozlati veliko briško skrivnost, ki
vas bo bogato nagradila.

S programom razvijate

Strateško načrtovanje
Mreženje in spoznavanje
Elemente marketinga in
prodaje

Med vinogradi in
hrami



3 - 4 urePo izbiri

10 - 150 Tekmovanje

Naloga vsake ekipe je, da zgradi svojo timsko
ladjo. Plovilo  okrasite s svojim sloganom,
vrednotami, družbeno odgovornim sporočilom ...  
Ladja mora biti močna in vzdržljiva, saj na koncu
sledi še prava timska regata.
Kaj mislite ... Boste splavali ali se potopili?

S programom razvijate

Upravljanje s časom
Obvladovanje stresa
Planiranje in vodenje
projektov
Spodbujanje kreativnosti in
zabaveTimska ladja



2 - 4 urePo izbiri

30 - 300 Tekmovanje
Timodrom vrednot
Timodrom z napihljivimi elementi

Timodrom je dinamičen timski program, poln
aktivnih timskih vaj. Celotno dogajanje spominja
na nekakšno pisano tekmovanje, igre brez meja.
Zabava ob podiranju rekordov je zagotovljena!

Nadgradnja programa:

S programom razvijate

Komunikacijske veščine
Kreativnost in inovativnost
Mreženje in spoznavanje
Visoko stopnjo energije in
zabave

Timodrom



2 - 3 ureVeč lokacij

10 - 160 Tekmovanje

Go Team aplikacija vam bo razkrila različne
lokacije, na katerih se skrivajo naloge. Naloge so
zelo raznolike, tako bo vsak udeleženec lahko
prispeval svoj delček. Podajte se na pot in rešite
izzive.  Vsak pravilno rešen izziv ekipi prinese
točke. Kdo bo najboljši?

Lokacije: Ljubljana, Portorož, Bled, Kranjska Gora

S programom razvijate

Strateško razmišljanje
Mreženje in vzpostavljanje
odnosov
Veščine nastopanja

Go Team



3 - 4 urePo izbiri

15 - 100 Tekmovanje

Vaša prva naloge je, da sestavite svoje dirkalno
vozilo. Formulo  okrasite s svojim sloganom,
vrednotami, družbeno odgovornim sporočilom ...  
Sedaj je čas, da prestavite vaš tim v šesto
prestavo in se pomerite na dirkalni stezi.
Katera ekipa bo nazdravila s šampanjcem?

S programom razvijate

Strateško načrtovanje 
Komunikacijske veščine
Vodenje projektov
Kreativnost in inovativnost

Formula 1



3 - 5 urKozina

8 - 30 Sodelovanje

Svoj tim prelevite v prave jamske raziskovalce in
se podajte globoko pod zemljo.  Vaša naloga bo
prehoditi pot, polno namigov, timskih vaj
različnih zahtevnostnih stopenj in preizkušenj. In
to v pravi pravcati slovenski kraški jami, polni
rovov, ozkih prehodov in drugih jamskih
presenečenj.

S programom razvijate

Veščine komuniciranja
Izboljšavo procesov
Kreativnost in inovativnost
Mreženje in spoznavanje

Potovanje v
središče Zemlje



3 - 4 ureStrunjan

10 - 30 Sodelovanje

Parenzana je stara železniška proga, ki je peljala
od Trsta do Poreča. Danes pa po njej poteka
kolesarska pot. Podajte se na pustolovščino ter
odkrijte košček slovenske zgodovine in lepote
naše obale. Lahkotno kolesarje skozi predore,
vinograde in pisana polja pa bodo dodatno
popestrile zabavne timske naloge.

S programom razvijate

Veščine komuniciranja
Inovativnost in kreativnost
Mreženje in spoznavanje
Visoko stopnjo energije in
zabave

Parenzana



3 - 4 urePo izbiri

10 - 150 Sodelovanje

Skozi zabavne timske vaje pokažite svoje
spretnosti in si pridobite orodje. Orodje boste
potrebovali za vašo glavno nalogo -  sestavo
otroškega kolesa, ki ga bomo podarili eni izmed
dobrodelnih organizacij. Izkušnja, ki zabaven dan
obogati s toplim občutkom, da ste s skupnim
trudom pričarali zabaven dan še nekomu.

S programom razvijate

Komunikacijo med timi 
Kontrolo kakovosti
Elemente marketinga in
prodaje
Kreativnost in inovativnost

Tovarna koles za
nasmeh do ušes



3 urePo izbiri

10 - 50 Tekmovanje

Zabava, timsko delo in dobra hrana. Pomerite se
v zabavnih "piknik" veščinah, da si priborite
sestavine za vašo žar specialiteto. Na koncu sledi
še tekmovanje za najboljšo jed.
Katera ekipa si bo prislužila naslov Žar Mojstra?

S programom razvijate

Veščine komuniciranja
Inovativnost in kreativnost
Kontrolo kakovosti
Mreženje in spoznavanje

Žar mojstri



3 - 5 urKluže

10 - 30 Tekmovanje

Prejeli ste dnevnik nadporočnike Erwina
Rommla. A v njem manjkajo strani. Naloga
vašega tima je, da v labirintu ostankov rovov,
kavern in bunkerjev soške fronte odkrijete, kaj se
je dogajalo enoti nadporočnika Erwina Rommla v
najbolj burnih dneh 12. soške bitke.

S programom razvijate

Strateško načrtovanje 
Komunikacijske veščine
Mreženje in spoznavanje

Soški dnevnik
Erwina Rommla



3 - 4 ureMokrice

10 - 30 Tekmovanje

Naloga vašega tima je, da preko namigov in
nalog odkrije resnico o legendah mokriškega
gradu. Skozi tematske timske vaje in žive
tematske like se boste družno s svojimi sodelavci
zabavali kot še nikoli. Pa si upate podati v
temačne grajske prostore?

S programom razvijate

Komunikacijske veščine
Inovativnost in kreativnost
Mreženje in spoznavanje
Visoko stopnjo energije in
zabave

Odkritje mokriške
legende



2 - 3 urePo izbiri

15 - 150 Sodelovanje

Gradbeni projekt, v katerem boste urili svojo
iznajdljivost, premagovali komunikacijske ovire in
tesne časovne roke. Most morate zgraditi ob
nemogočih pogojih in omejenih resursih. Vam bo
s timskim delom uspelo zgraditi most, ki bo
dovolj velik, močan in stabilen, da ga lahko
daljinsko krmiljeno vozilo varno prečka?

S programom razvijate

Osredotočenost na stranko
Izboljšavo procesov
Komunikacijo znotraj tima
in z drugimi timi
Upravljanje s spremembami

Ali je kaj trden
most?



5 urPeca

5 - 50 Sodelovanje

Podajte se na timsko pustolovščino skozi
nekdanji rudnik svinca in cinkove rude. Čaka vas
5 km edinstvenega timskega kolesarjenja po
podzemni poti. 
Pot vam bodo popestrili namigi, ki vam bodo
pomagali rešiti uganko kralja Matjaža.

S programom razvijate

Komunikacijske veščine
 Izboljševanje procesa
 Obvladovanje sprememb
oz. stresa
 Mreženje in spoznavanje

S kolesom skozi
rudnik



V TBA se ukvarjamo z izobraževanjem na področju timskega dela ter z organizacijo
sodobnih in inovativnih programov, ciljno usmerjenih v izboljšanje delovnih timov.
Verjamemo, in že 13 let dokazujemo, da je skrb za dobro delovanje timov eden izmed
ključnih gradnikov uspeha in dobičkonosnosti organizacije ali podjetja. Izvedli smo že več
kot 2000 timskih aktivnosti za time v podjetjih različnih panog in velikosti, tako po
Sloveniji kot drugod po Evropi.

TBA je ekskluzivni partner
teambuilding mreže Catalyst
Global in s tem ekskluzivni
ponudnik Catalystovih
programov v Sloveniji.
Mreža Catalyst Global je skupina
inovativnih podjetij z
dolgoletnimi izkušnjami na
področju timskega dela. So
ustvarjalci edinstvenih, kreativnih
in atraktivnih programov, ciljno
usmerjenih v gradnjo timov v
raznolikih organizacijah po svetu.

O nas

Catalyst Global



NAŠA EKIPA SE VESELI

SODELOVANJA Z VAMI!

Pomagamo timom, da skupaj delajo bolje.

Cvetkova ulica 33,
1000 Ljubljana

TBA D.O.O.

info@tba.si

E-MAIL NASLOV

+386 (0)59 072 070

TELEFONSKA ŠTEVILKA


