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BEMUTATKOZÓ
A Zala Springs Golf Resort 2015 óta étteremmel és golf komplexummal, egész évben színes programokkal
várja kedves vendégeit! 2019 tavaszától wellness szolgáltatásokkal is bővülünk, hogy a lehető legszínvonalasabb
élményeket nyújthassuk az ide látogatóknak.

GASZTRONÓMIA
CSAPATÉPÍTŐ BORVACSORA AJÁNL ATUNK
A ZAL A SPRINGS BISTROBAN
A kulináris élmény fokozásának érdekében lehetőségük van vacsorával egybekötött borkóstolásra és a borokkal
kapcsolatos prezentációra, amelynek költsége: 10.990 Ft/Fő-től igényelhető. A borok és az ételek kiválasztása
során törekszünk arra, hogy Önök élvezhessék a gazdag ízeket és egy emlékezetes, kellemes programmal zárják
az estjüket.

ZAL A SPRINGS CSAPATÉPÍTŐ FŐZŐISKOL A –
EXECUTIVE SÉFFEL
Főzőiskolánkon a hangulat mindig nagyon családias, vendégeink visszajelzése alapján ez az egyik leg jobb
programsorozatunk mely állandóan teltházas. Emiatt gondoltunk arra, hogy ezt az eseményt állandósítjuk és
kiajánljuk a cégek felé mint csapatépítő program. Hisszük, hogy a közös főzés egy jó borral összehozza és meg
nyitja az embereket, elindít egy jó sztorit és csapattá tudja kovácsolni a munkatársakat. Ismerjék meg a zalai
ízeket, a helyi termékeket és a Zala Springs életstílust meseszép környezetben.
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A program minimum 5, maximum 20 fős jelentkezéstől indul. Ára: 9.990 Ft/fő

Csapatépítő borvacsorák

SZÁLLÁS
A Zala Springs Golf Resort 2015 óta étteremmel és golf komplexummal, egész évben színes programokkal
várja kedves vendégeit! 2019 tavaszától wellness szolgáltatásokkal is bővülünk, hogy a lehető legszínvonalasabb
élményeket nyújthassuk az ide látogatóknak.
A Zala Springs Golf Resort összesen 32 exkluzív hotelszoba-jellegű apartmannal és lakosztállyal rendelkezik,
mely három szinten 64 Vendég egyidejű elhelyezését biztosítja. Legyen szó akár golfprogramról, csapatépítőről,
pihenésről vagy konferenciáról, a Zala Springs Golf Resort garantálja a minőségi szolgáltatásokat. Új, luxus Stúdió
és Penthouse apartmanjainkban pedig magas színvonalú szállást tudunk biztosítani.

CSAPATÉPÍTO PROGRAMOK
GOLDBERG GÉP ÉPÍTÉS
A találékonyság, az innováció egyidős az emberiséggel. A munkafolyamatok egyszerűsítése régi vágya az embernek. Rube Goldberg Pulitzer díjas karikatúrista, mérnök, szokatlan gépek építésről volt ismert. Ő építette meg az
első ilyen szerkezetet, tőle vettük az ötletet, hogy a ’Heinemann Testvérek’ munkatársak is közös erővel építsenek
fel valamit, amit aztán működésbe is hoznak.
A stratégiai csapatépítő program elsődleges célja, hogy közös munkával hozzatok létre valamit. Együtt kell
gondolkoznotok a tervezésben és a megvalósításban egyaránt. Nem elég csupán megtervezni a szerkezetet,
működésbe is kell hozni azt. A program nem igényel különleges kézügyi képességet, de a sikerhez nélkülözhetetlen egyedi ötleteket, fantáziát, a részfeladatok eredményes kiosztását, valamint csapaton belüli együttműködést
viszont igen.
Látszólag a gépnek semmi haszna, de hihetetlenül megmozgatja az emberek fantáziáját, kreativitását és komoly
összefogásra sarkallja a résztvevőket. Mindenki minden ötletét bevetheti, hiszen ezzel is szinesítheti a szerkezetet,
ami, ha működésbe lép, a sikerélmény garantált.

MISSION POSSIBLE
Magyarország legnagyobb élő társasjátéka
Gondolkodj, taktikázz és nyerj egy sikeres csapatot!
Társas-játék 2.0 újragondolva, hogy legyen egy működő csapatod
Légy bátor vezetőként és vidd el a csapatod egy izgalmas és minden érzékszervet megmozgató közös kísérletre.
Miért? Mert ma, csak azok lehetnek sikeresek, akik megtanulnak csapatokat működtetni, akik megértik, hogy
kisebb az egyéni siker ereje, mint a kollektív működés rendszere. Van vesztenivaló? Nincs. Hiszen ez csak egy
kísérlet, egy játék, aminek nincs tétje. Vagy, ha van akkor az csak annyi, hogy az élményen keresztül tanulunk
valami újat, valami meghatározót. Sikeresen együttműködni.
Mi a lényeg? Egy izgalmas kalandra invitálunk, ahol egy küldetést kell teljesíteni. Amolyan igaznak tűnő küldetést:
meg kell akadályozni, hogy a cégedtől adatokat lopjanak arra illetéktelenek.
Mai kihívás? Igen. Elkerülhető? Talán. Tanulhatunk praktikákat a hogyanról és magunkról? Biztosan.

MESTERSÉG(ES) TOVÁBBKÉPZÉS
Add elő, ami benned szunnyad!
Ebben az ajánlatunkban a gyermekkorunkból jól ismert és igen népszerű „Amerikából jöttem…” továbbfejlesztett
változatát élhetjük újra. Szándékaink szerint szórakoztató módon, élvezetes színvonalon "képezzük" a cég munkatársait:
•

újra életre kel a TV SHOP műfaj

•

meg kell tervezni a Mikulás 2020-as divatbemutatóját

•

vajon milyen híreket ad le a a szálloda híradója?

Az egyes állomásokon először az adott mesterséget kell megtanulni a játékosoknak - amelyekhez az animátorok
adnak iránymutatást - majd a megtanult mesterségből, össze kell állítaniuk egy 3-5 perces előadást. Hiszen a
játék végén jön a csúcs: az esti ÉLŐ MŰSOR! A csapatok a különböző állomásokon elsajátított "mesterségeit"
mutatják be show-jukon!

LEGYÉL TE IS FILMSZTÁR!
Az előzetesen kialakított csapatok nevet operatőrt és rendezőt választanak, majd átvehetik a forgatandó film
témájáról szóló leírást, a szükséges kellékeket (kamera, jelmezek, egyéb kiegészítők), ezt követően kerül sor a
szakmai eligazításra. Amikor minden készen áll, indulhat a forgatás! A csapatok egy előre meghatározott témát
dolgoznak fel különböző műfajokban (pl.: krimi, romantikus víg játék, vagy horror), melyek a véletlenszerűen
kerülnek kiválasztásra. A téma és a műfaj legtöbbször igen mókás viszonyba kerül egymással, ami a kreatív poénok sorozatát indítja el. A forgatást követően a csapatok leadják a nyers filmet munkatársunk részére, majd
pihenésképpen elfogyasztják az ebédet. Az étkezés alatt a forgatócsoportok megkapják a következő feladatot:
minden csapatból 1-2 fő a vágószobában segíti a filmje utómunkálatait, a többiek előkészítik a kisfilmjük „élő - hogyan készült” verzióját is. Tehát A FILM FOROG TOVÁBB! A beharangozó közvetlenül a film előtt élőben kerül
bemutatásra. A program a kisfilmek vetítésével, és az Oscar-díjak átadásával zárul.

TUDÁSPRÓBA
Adott 3 csapat… és rengeteg kérdés, valamint sok-sok táska. Játékunkban egy izgalmas kvíz játékot bonyolítunk,
ami igazi verseny! A zászló emelkedik, a csapat már írhatja is be magának a pontot. Természetesen csak ha jó a
megoldás, amit mindig a másik csapat ellenőríz. A játékban helyet kap a szállodaipar, a megfigyelés, a történelem
a film és a zene is. Aki a legtöbb táskát gyűjti, viheti az ajándékot is :-)
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