
Pozitivni  učinki
teambuildinga

Bol jša  komunikaci ja  in

sodelovanje  med  člani

teama

Bol jša  sposobnost  t imskega

dela  in  reševanja  težav

Bol jša  organizaci jska

produktivnost  in  viš ja

motivaci ja

Bol jše  vodstvene

sposobnost i

PREDNOSTI TEAMBUILDINGA
ZA VAŠO EKIPO

Športni  teambuildingi  so  bistvenega  pomena  za

vzpostavitev  korporat ivne  kulture,  kjer  l judje  radi

pr ihajajo  na  delo,  zlahka  medsebojno  sodelujejo,  se

poznajo  in  si  zaupajo.  

Vodje  se  zavedajo,  da  se  močne  ekipe  ne  zgradi jo  same

od  sebe,  kompetentni  in  pri jazni  l judje  niso  dovol j  za

uspešno  delujočo  ekipo.  Svoj im  zaposlenim  s  športnimi

teambuildingi  pomagajo  spoznati  drug  drugega,

prepoznati  prednost i  sodelavcev  in  razumeti ,  kaj  je

raznol ikost  in  zakaj  je  pomembno  sodelovat i .  

En  do  dva  vel ika  dogodka  na  leto  nista  dovol j  za  rast

uspešnih  ekip.  Izvedba  pogost ih,  zaporednih  športnih

t imskih  akt ivnost i  za  manjše  in  večje  ekipe  je  kl juč  do

izgradnje  uspešnega  podjet ja .

.  

ŠPORTNI
TEAMBUILDING
Za  nas  pomeni  motiviranje,  razvi janje  in

povezovanje  l judi  v  vaši  ekipi .
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ZAKAJ JE ŠPORTNI TEAMBUILDING ENA
NAJPOMEMBNEJŠIH INVESTICIJ  

ŠPORTNI TEAMBUILDING GRADI ZAUPANJE MED LJUDMI V EKIPI

Zaupanje igra ključno vlogo pri oblikovanju učinkovitih skupin. Da skupine lahko sodelujejo in 

učinkovito delajo skupaj, si morajo njihovi člani medsebojno zaupati. Posamezniki v timih, kjer

vlada močno medsebojno zaupanje, lažje izpolnjujejo zahtevne naloge in lažje sprejemajo

lastne odločitve ter prevzemajo odgovornost. 

Ljudje se v ekipi, kjer je prisotno medsebojno zaupanje počutijo varne. Občutek varnosti 

 povzroči, da se ljudje odprejo, s  svojimi idejami so bolj proaktivni, pogosteje tvegajo, poslušajo

drug drugega in bolje sodelujejo. Zaradi učinkovitega sodelovanja in odlične komunikacije se

člani ekipe ne bojijo izpostaviti svojih ranljivosti in prednosti.

ŠPORTNI TEMBUILDINGI DVGUJEJO PRODUKTIVNOST

Dobro medsebojno sodelovanje članov ekipe omogoča hitrejši zaključek projekta, s čimer se

povečuje produktivnost in izboljšuje splošni rezultat. Pomembnost team buildinga je, da

izboljša posameznikovo produktivnost. Ker posamezniki delajo v skupinah, lahko izostrijo svoje

obstoječe veščine in se naučijo novih. To izboljša učinkovitost ekipe, kar pomeni, da se več dela

zaključi v krajšem času. Posledično lahko organizacije zaradi doseganja in preseganja ciljev

ustvarijo večji prihodek.



ŠPORTNITEAMBUILDING POVEZUJE LJUDI V EKIPI

Ena najpomembnejših prednosti teambuildinga je, da izboljšuje medosebne odnose med

zaposlenimi. Ko ljudje delajo skupaj, si izmenjujejo izkušnje, tako neuspehe kot zmage.

Sodelovanje jih zbliža, bolje se spoznajo in posledično si bolj zaupajo. Ko član ekipe A pomaga

članu ekipe B, mu bo ta v določenem trenutku zagotovo vrnil uslugo, kar izboljšuje in utrjuje

medosebne odnose.

ŠPORTNITEAM BUILDING SPODBUJA KREATIVNOST IN UČENJE

Uspešen teambuilding motivira zaposlene, da se učijo in uspehe gradijo na prednostih drug

drugega. V primerjavi s samostojnim delom na projektu, timsko delo omogoča prostor za sveže

ideje in nove perspektive. Združuje posamezne izkušnje v kombinaciji z novimi, inovativnimi

idejami, zaradi česar je delo bolj zabavno in učinkovito. Posledično lahko vsak član ekipe

prinese nekaj novega in se uči od svojega prijatelja.

ŠPORTNI TEAMBUILDING SPODBUJA ZDRAVO TEKMOVALNOST

Dokazano je, da ljudje dosežejo več, če med seboj tekmujejo. Športni teambuilding je odličen

način, kadar v zaposlenih želimo prebuditi zdravo tekmovalnost. Glavni cilj zabavnih športnih

aktivnosti je, med zaposlenimi prebuditi timski duh, jim omogočiti, da sodelujejo med seboj in

skupaj z drugimi ekipami in pridobivajo veščine, kot so reševanje problemov, komunikacija in

sodelovanje.

Kontakt i ra j te  nas  za  več  informaci j  o  programih  za  podjet ja   041  779  892



ŠPORTNI TEAMBUILDING POMAGA PRI USPEŠNEM REŠEVANJU KONFLIKTOV

Ko ljudje sodelujejo pri aktivnih športnih aktivnostih in prihaja do nesoglasij, se člani ekipe

naučijo konflikte reševati sporazumno in z lahkoto. Spoznajo, da konflikti niso vedno slaba

stvar, da so pogosto konstruktivni in koristni. Če pri športnem teambuildingu v skupine

povežemo ljudi z različnimi izkušnjami, spretnostmi in znanji, se hitro naučijo, da morajo biti

odprti, poslušati in sprejemati različna mnenja in poglede, če želijo biti uspešni in zmagati. Če

se člani take nehomogene ekipe naučijo združiti in povezati različne izkušnje in spretnosti ter

sprejeti različna mnenja, lahko dosežejo veliko več kot skupina ljudi s podobnimi izkušnjami.

ŠPORTNI TEAMBUILDING RAZVIJA SPOSOBNOSTI ČLANOV TIMA

Team building zaposlenim omogoča, da razvijajo nove veščine in se učijo od drugih. Delo v

skupini pomaga zaposlenim, da prevzamejo vodstvene vloge in opazujejo, kako člani njihove

ekipe izpolnjujejo svoje odgovornosti. Da bi ekipe dosegle svoj cilj, morajo pred sprejetjem

odločitev doseči sporazum. To zahteva, da se med seboj pogovarjajo in aktivno poslušajo drug

drugega. Timsko delo omogoča razvoj sposobnosti reševanja problemov, oblikovanja strategij

in spretnosti odločanja. Člane ekipe uči tudi prevzemanja odgovornosti za svoje odločitve in

dejanja.

Kontakt i ra j te  nas  za  več  informaci j  o  programih  za  podjet ja   041  779  892


