
protože na Vašich lidech opravdu záleží

 akce, které posunou Váš tým dál

když chcete od teambuildingů víc

INSPIRATA TEAMBUILDINGY

www.inspirata.cz



JAKÉ JSOU TEAMBUILDINGY S INSPIRATOU?
„Inspirata pro nás připravila  již několik
teambuildingů. Líbilo se nám, že jsme se
poznali z trochu jiné strany než pracovní,
ocenili jsme nabitý program, který nás
bavil. Každý rok si odvážíme novou inspiraci
pro naši práci. Doporučujeme vyzkoušet
zejména večerní sázky a orientační závod        
 v terénu.“ „S Inspiratou jsme absolvovali

teambuilding na míru. Cílem bylo
navázání vztahu mezi zaměstnanci           
 a ukotvení tématu leadership. Každý měl
možnost si vyzkoušet, jaké to je být
leaderem, což mělo velký úspěch a přesah
do pracovního prostředí. Účastníci si
program chválili. Moc jsme si to všichni
užili, nasmáli se a sblížili se."

 
„Spolupráce s Hankou byla moc příjemná,
připravila nám na míru výborné aktivity na
teambuilding a následně firemní školení.
Jednotlivé aktivity byly pestré a velmi
přínosné.“

„Inspirata připravila pro naši divizi, která čítá
kolem 100 lidí, aktivitami nabité odpoledne,
které nám pomohlo vypnout hlavy           
 a vzájemně se více poznat. Vymýšlení
kreativních řešení zadaných úkolů lidi bavilo
a nám jako organizátorům to velice pomohlo
smysluplně zaplnit program
teambuildingu.”

„Hanka pro nás připravila firemní
teambuilding šitý přesně na míru našim
představám. Program byl zábavný                 
a umožnil nám lépe se poznat v jiných než
pracovních situacích. Účastníky byla akce
vyhodnocena velice nadšeně, určitě si
chceme něco podobného v budoucnu
zopakovat. Domluva s Hankou byla
bezproblémová a rychlá, mohu rozhodně
doporučit.“

„Hanka s týmem pro nás připravili
odpolední teambuilding. Oceňuji hlavně
přátelský přístup, připadala jsem si jako      
s kamarády a úplně vymizel rozdíl
účastník/organizátor, což mi přišlo fajn.
Zároveň byla zachována profesionalita      
 a když se řeklo, že jdeme do další hry, tak
jsme šli. Díky za skvěle připravený
teambuilding.“
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PROČ PRÁVĚ INSPIRATA?
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Jste jedineční - a to máme rádi
Vždy tvoříme na základě osobních konzultací a přesných potřeb VAŠEHO TÝMU. Máte v týmu osobnosti,
které je těžké začlenit? Je pro většinu Vašeho týmu představa společných aktivit noční můrou? Dokážeme
citlivě pracovat s obavami a vytvořit příjemný prostor, v němž se mohou zapojit všichni, kdo chtějí.
Naše akce si užijete, ať jste drsný sporťák, nebo křehká víla.

 Špičkoví lektoři
Náš tým lektorů je zkušený a sehraný. Tvoří ho psychologové, koučové a instruktoři s mnohaletou praxí
 v zážitkové pedagogice. Umíme si poradit i s nenadálými situacemi a vždy se staráme o to, abyste se s námi
cítili příjemně.

Přátelská a uvolněná atmosféra
 Příjemné prostředí je pro nás základ - v bezpečí totiž nejvíc rosteme. 

Proto je pro nás zábava a pohoda na akci prioritou číslo jedna!

www.inspirata.cz
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Agilně, účelně, profesionálně
Veškeré aktivity na akci vybíráme tak, aby maximálně posloužily vašim cílům a posunuly váš tým tam, kam
chcete. Naše zkušenosti nám umožňují pružně reagovat a upravit program i v průběhu akce, pokud
zjistíme, že Vám lépe poslouží jiné aktivity či přístup.

Skrz roky praxe v nejrůznějších firmách a psychologické zázemí většiny lektorů umíme porovnat a identifikovat,
kde má váš tým třecí plochy a kde máte naopak nevyužitý potenciál. 
Na základě proběhnuté akce navrhneme vhodný postup pro další rozvoj vaší firmy. 

Vidíme, jak jste na tom - a víme, co dál

Stejně jako vy víme, že kvalita teambuildingu se neměří vypitými půllitry. Vytváříme prostor pro zlepšení
vztahů, skutečné porozumění a pochopení druhých a rozvoj týmu.

Jdeme pod povrch

www.inspirata.cz



NAŠI LEKTOŘI

garantka

Organizaci a vedení firemních akcí se věnuje již
14 let. Když viděla, jak málo je využívaný
skutečný potenciál teambuildingů, založila
Inspiratu s cílem to změnit. Jako vystudovaná
psycholožka a koučka dnes vede tým
výjimečných lektorů, kteří umí do akcí vnést
skvělou atmosféru i hloubku. Nejbližší je jí
téma leadershipu a vše, co s ním souvisí.
Neodmítne kávu, pozvání na taneční parket   
 či volejbalový match.

Hanka se stará o to, aby Vám teambuilding dal
maximum - před akcí i na místě.

MGR. HANA BŘEZINOVÁ

produkční

Hanka spojuje principy zážitkového učení se
studiem psychologie. Pro naše firemní klienty
vymýšlí, jak vykouzlit z bezpředmětné běhačky
s lukem cílený zážitek a rozvoj dovedností.
Sama totiž prošla zajímavou proměnou od
popírače jakýkoliv emocí po cílenou práci s
nimi. A to díky osobní zkušenosti s
rozvojovými programy.
 
Pomůže Vám před akcí ujasnit, co Váš tým
potřebuje a jak to ideálně poskládat, aby byli
všechny zúčastněné strany spokojené. 

MGR. LIBOR POKORNÝ

garant outdoorových aktivit

MGR. HANA KLÍČOVÁ

Lanové aktivity? Řeka a loďě? Skály? Střelba?
Divoký západ? Libor je volnočasový pedagog  
 a lektor, kterého nejvíce formovala zážitková
pedagogika a outdoorové sporty. Dodá vaší
akci šťávu na řece, v sedle i konferenční
místnosti. Vždy má na mysli vedle výjimečného
zážitku i Vaše bezpečí a umí přizpůsobit
aktivity vaší fyzičce i zkušenosti.

Asi vás nepřekvapí, že Libora nejspíš potkáte
pod širým nebem a s nějakým tím
outdoorovým vybavením v ruce.

www.inspirata.cz



Nabízíme 3 typy programů podle hloubky a zaměření.
 
 
 

Detaily (konkrétní aktivity, délku či téma akce), řešíme
vždy osobně přímo s Vámi.

Nabídka teambuildingů



 A) Skvělé vztahy a nálada v týmu

Co je práce bez legrace?

Zažijte s kolegy den plný zábavy, na který
budete ještě dlouho vzpomínat.
Budete překvapení, co všechno ve vás          
 je - a co společně dokážete! 

Prohloubíte nejen pracovní vztahy.
Podpoříme začlenění nováčků. Váš tým       
 se vrhne do práce s úplně jinou energií.

www.inspirata.cz

VYBERTE SI, CO TEĎ VÁŠ TÝM POTŘEBUJE NEJVÍC!



B) Efektivní komunikace a spolupráce

Domluvte se snáz a spolupracujte s radostí.

Atraktivní formou vám pomůžeme objevit,   
 co a jak změnit, aby váš tým šlapal jako
hodinky a aby vás to spolu bavilo. Odhalíme
možné třecí plochy, ale i nevyužitý potenciál
vašich lidí.
Nosným prvkem tohoto programu jsou
reflexe - moderované diskuse. Účastníci se při
nich vrací ke svým zážitkům z programu. Toto
cílené ohlédnutí přináší hlubší poznání             
 a praktický přesah do běžného života            
v práci i mimo ni.

www.inspirata.cz



C) Opravdoví a přirození lídři

Chcete-li mít spokojenou pracovní skupinu,
sebevědomé a uvolněné lídry, nebo potřebujete
objevit a podpořit nové lídry ve skupině, tento
program je přesně pro vás.

Vyzkoušíte si, jaké výzvy přináší vedení skupiny
- jak v pozici lídra, tak jako řadový člen týmu. Do
programu zařazujeme prvky transformačního
leadershipu, který pracuje s osobností lídra       
 a má prokazatelné pozitivní dopady               
 na efektivitu pracovních skupin.

Odhalíme potenciál týmu, silné a rozvojové
stránky členů týmu a týmové role.

www.inspirata.cz



TEMATICKÉ LADĚNÍ AKCÍ

Drsnost a kouzlo divokého Západu,
noblesa 20. let nebo vzrušující napětí Her
bez hranic? Ať už se rozhodnete
inspirovat osvědčenou klasikou, nebo
přijdete s vlastním tématem, vytvoříme
pro vás strhující atmosféru!

Hry bez hranic
Vinařství roku

Mafie

Divoký západ Po stopách šíleného vědce



NAŠI KLIENTI
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CHCETE SVŮJ TÝM POSUNOUT DÁL ZÁBAVNOU FORMOU?

 
 

      REZERVUJTE SI BEZPLATNOU KONZULTACI   
(30 MIN) JEŠTĚ DNES.

 
 
 
 
 

MGR. HANA KLÍČOVÁ
HANKA.KLICOVA@INSPIRATA.CZ

+420 604 105 428
 

WWW.INSPIRATA.CZ/TEAMBUILDINGY


