
Hogy közel maradjatok 
egymáshoz akkor is, 
amikor távol kell lennetek...

Online Csapatépítés



Segítünk megtörni a kínos csendet a 
videókonferenciákon, megalapozzuk a jó 

hangulatot aztán szép csendben 
hátralépünk és teret engedünk a kötetlen 

beszélgetéseknek. 

MIBEN SEGÍTÜNK?

Az online térre optimalizált programjaink 
széleskörű választékával. Online 

szabadulószoba, koktél keverés, közös 
jóga… nálunk mindent megtaláltok!

HOGYAN TESSZÜK MINDEZT?

Megteremteni az offline csapatépítők 
nyújtotta közösségi élményt az online 

térben. 

MI A MISSZIÓNK?

A HomeUnity célja, hogy a távolság 
idején is közel maradhassanak 

egymáshoz a dolgozók. 

MI A CÉLUNK?



ONLINE SZABADULÓSZOBÁK

Különleges szabadulószoba az online térben 
ami a fizikai szabadulószobák hangulatát 
hozza el a résztvevőknek a Home Office 

idején is.

A játék tele van különböző összetett 
nyomokkal, feladatokkal és rejtélyekkel, 

amiket csapatban kell megoldani a 
játékosoknak, annak érdekében, hogy 

kijussanak a „szobából”.

A moderátorok az esemény felvezetése után 
5-10 fős csapatokba osztják a résztvevőket, 

akik egyszerre kezdik el a szabadulószobát. A 
játék egy közös online képpel, 

eredményhirdetéssel és játékértékeléssel 
zárul.



ONLINE SZABADULÓSZOBÁK

SHERLOCK HOLMES
Az ország első online 

szabadulószobája, ahol a 
csapatmunka mellett a 

logikátokra és a 
kreativitásotokra is 
szükségetek lesz a 

kijutáshoz. Ha ráléptek a 
Sherlock Homes 

detektívjáték útjára, akkor 
már nincs más dolgotok, 

mint követni a nyomokat...

STAR WARS
Réges-régen egy 

messzi -messzi 
Galaxisban...  

A Csillagok Háborúja 
történetvilágába kalauzol 

el ez az online 
szabadulószobánk, ahol a 

filmek ismeretén túl, 
kreativitásra és 

csapatmunkára is 
szükségetek lesz a 

kijutáshoz…

HARRY POTTER
A Harry Potter világánál 

nem sok izgalmasabb 
találunk.

Nézzetek bele Edevis 
tükrébe a virtuális téren 
keresztül és  álljátok ki a 
próbákat, amibe még a 

trimágus tusa bajnokainak 
is beletörne a pálcájuk…



ONLINE SZABADULÓSZOBÁK

UNAGI OTTHONRA
Csak Ti menthetitek meg a 

Central Perk-et.. 
Engedjétek, hogy átjárjon a 

Jóbarátok szelleme, 
hallgassátok Phoebe dalait 
és fejtsétek meg Chandler 

találós kérdéseit, hogy 
megmenthessétek a  

kávézót (esetleg még egy 
szendvics is beleférhet 

Joeyval).

STAR WARS
Ha a gőz kiengedéséről 
van szó, akkor Jordan 
Belfordot nem sokan 

múlhatják felül. Éljétek át a 
Wall Street Farkasának 

őrült hangulatát, 
versenyezzetek egymással 
és az idővel, hogy Jordan 

és Donnie pénze 
eljuthasson Svájcba. 

Italnak a játék mellé a 
Martinit javasoljuk...

SZEMÉLYRE SZABOTT
Rendeld meg saját, 

személyre és cégre szabott 
szabadulószobád és mi 2 
héten belül elkészítjük a 

teljesen egyedi online 
programot amivel 
lenyűgözheted a 

kollégákat.



QUIZ NIGHT

A Quiz Night modul célja, hogy a csapat 
különböző képességekkel és erősségekkel 

rendelkező tagjai megmutathassák 
tudásukat. 

A játék során a játékosok ügyféligénytől 
függően egyénileg vagy csapatokban, 
kérdésekre válaszolnak, amelyeket a 

moderátor vezet fel. A válaszra általában 
30-60 másodperc áll rendelkezésre, hogy 
valóban a képességek és ne az internetes 

segítség érvényesüljön. 

A játékban szükség van a kreativitásra, 
lexikális tudásra, logikára és a gyorsaságra 

egyaránt. Az esemény végén egyből látjuk az 
összes játékos pontszámát, így lehetőség van 

eredményhirdetésre és díjazásra egyaránt. 



KOKTÉL KEVERŐK

A csapat kiválasztja, hogy melyik koktél 
menüsort szeretné elkészíteni az esemény 

során. 

A hozzávalókat, addicionális shakert 
házhozszállítjuk a résztvevőknek az esemény 
előtt de személyes átvételre is lehetőség van. 

A program bejelentkezéssel kezdődik, a 
dedikált Bartender üdvözli a résztvevőket, 

ellenőrzik a hozzávalókat, eszközöket. 

A bemelegítés után, kezdetét veszi a koktél 
keverés amit egyedi szakmai trükkökkel és 

történetekkel színesít a műsorvezető. Három 
koktél elkészítése kényelmesen megoldható 1 
- 1,5 óra alatt. A programhoz opcionális koktél 

szépségverseny is kérhető.


