EVENTTEAM ПРЕДСТАВЯ КИНО ФЕСТИВАЛ
Тийм билдинг програмата „Кино фестивал”
представена от екипът на EVENTTEAM, включва
всички участници в реален проект, който
се
проектира и реализира от тях в тийм билдинга. Вие
ще работите разделени в екипи - всеки от вас трябва
да участва активно, ще трябва да си разпределите
ролите: трябва ни режисьор, сценарист, актьори,
стилисти и гримьори. Всеки екип получава: камера,
материали за декор и за костюми и грим. Проектът е
изумителен, тъй като от самото начало е не само
много забавно, но изпълнено с много задълбочена
работа
мероприятие.
Най-успешният екип се вижда още от самото
начало: при разпределянето на ролите в екипът, при
поемането на отговорност и при извършването на
самата задача, а за това са необходими доверие, добра
комуникация, работа в екип, креативност и доза
мотивация.

Работейки заедно, можем повече!

Да
създадеш
трайна
следа:
задачата- всеки екип получава
послание, всеки екип решава как да
интерпретира посланието и как да го
пресъздаде и да създаде филм по
това
послание…
Треньорите на EVENTTEAM:
Има
много скрити задачи, цели и детайли,
които правят тази програма успешен
и запомнящ се тим билдинг. Ние
предлагаме програма, която покрива
всички детайли, които ще спомогнат
за направата на креативен и
продуктивен
резултат.
*Когато всички филми са готови ,
представител на всеки екип излиза да го
представи на сформираният филмов
фестивал и да се бори за награда”
Оскар”.
„Кино фестивал” е наистина запомнящо
се мероприятие: едно от тези които за
винаги остават в спомена и съзнанието
ни …чрез
снимките и собственият
филм,който сте направили…

Програмата Кино фестивал
Сценарий: Вие сте екип от филмови специалисти, които трябва да направите филм не по-дълъг
от 10 минути; филм свързан с дейността на фирмата в която работите или на тема дадена от нас…
Времетраене: от 7 до 9 часа- за разделянето на екипи, за извършване на цялостната организация
по подготовката и реализацията на самия филм, както и за посещение на филмовият фестивал и
получаване на наградата …
Участници: Всеки снимачен екип трябва да бъде сформиран от 6 до 12 участници.
Локация: тази програма може да бъде проведена на всякъде- колкото по-екзотично място
толкова по-добре 
Бюджет – цената за изпълнението на тим билдинг програма е от 84 до 140 лв. на човек.
/цената зависи от броят на участниците,материалите,локацията/
За повече информация за тази или друга програма на EVENTTEAM: тел.+359 884 261 169
посетете нашият website: www.eventteam-bg.com или ни пишете на: office@eventteam-bg.com

