
Ofertă organizare eveniment de team-building

Habitat pentru Umanitate Beius oferă oportunitatea realizării unui 
team building pentru companii. Costul unui astfel de eveniment este 1.500 
EURO/zi pentru participarea cu 10 - 20 de angajaţi.

Ce oferim noi:
Oportunitatea de a oferi participanţilor o experienţă extraordinară şi de se 

cunoaşte mai bine, întărind legătura dintre ei, realizând în acelaşi timp 
un lucru bun în folosul celor nevoiaşi şi al comunităţii;

• Experienţă excelentă şi de neuitat pentru cei prezenţi;
• Vizibilitate în media şi o imagine buna a companiei prin asocierea cu 

numele Habitat, cel mai mare constructor non profit din lume;
• La final realizaţi ceva tangibil şi care va schimba radical viaţa unor 

oameni nevoiaşi.

Ce solicitam:
10 – 20 de participanţi la team building;

• Donaţia menţionată, bani ce vor fi folosiţi pentru a ajuta o familie şi 
pentru a oferi front de lucru pentru participanţi.

Ce beneficii aveţi:
Câştigaţi un personal mai motivat şi implicat;
Puteţi demonstra astfel implicarea socială de care dă dovadă compania 

crescându-vă reputaţia şi întărind legătura cu comunitatea;
• Comunicat de presă transmis de Habitat;
• Informaţii şi fotografii pe websiteul nostru şi pe reţelele de 

socializare Facebook şi Twitter;
• Banner pe şantier în ziua evenimentului (pus la dispoziţie de companie);

Diplome pentru participanţi.

Menţiuni
• Team buildingul se realizează prin munca pe şantier alături de 

beneficiari între orele 8–16 cu pauza cafea de jumătate de ora la ora 
10 şi masa de prânz;

• Activităţile din şantier sunt variate în funcţie de proiect: se poate 
lucra la o fundaţie, se pot ridica pereţi, se poate acoperi sau 
termoizola o casă etc;

• Nu e nevoie de experienţă în construcţii lucrând sub îndrumarea 
unor specialişti Habitat;

• Asigurăm echipament de protecţie: caşti, mănuşi, ochelari;
• Salopete şi tricouri personalizate pot fi comandate, dar se achită separat

Pentru alte oportunităţi de voluntariat, pentru realizarea unui parteneriat sau 
iniţierea unei colaborări cu Habitat, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi pe email 
la contact  @habitatbeius.ro  , prin telefon sau fax la: 0259.320.678
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