
Фокусирайте се върху личната отговорността с Alpha Wave Jungle 3™

БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Личната отговорност е ключът към постигането на 
успех. Необходимо е служителите да я проявяват, а 
лидерите - да я изискват.

В Alpha Wave Jungle 3™ участниците се сблъскват 
със сериозни предизвикателства, крайни срокове 
и задължения. Попадайки в тази ситуация, те 
имат избор между няколко варианта, повечето 
от които изглеждат примамливи, „бързи“, или 
„лесни“, но веднъж избрани, се оказват неразумни. 
Гарантираното изпълнение на личните и екипните 
отговорности изисква познаването на възможните 
варианти за избор, разбирането на свързаните 
с тях последствия (както добри, така и лоши), 
впоследствие вземане на разумно решение и точно 
изпълнение. 
Alpha Wave Jungle 3™ разкрива всеки от тези уроци, 
чрез едно бързо и вълнуващо преживяване!

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОГРАМАТА

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ

• Първо разберете и след това следвайте, вместо 
първо да правите, а след това да поправяте

• Никога не позволявайте човек от Вашия екип да 
се провали

• Личната отговорност е въпрос на избор

СЮЖЕТ

Изграждате животоспасяващи изследователски 
съоръжения в негостоприемните условия на 
Джунглата

• Затвърждаване, че изпълнението на поетите 
отговорности винаги изисква знание, разбиране и 
точно изпълнение

• Фокус върху това, че всеки избор носи своите 
последствия

ПРЕЖИВЯВАНЕТО ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Alpha Wave е международно известна компания, 
която изгражда научни изследователски съоръжения 
на места с опасни климатични условия. Последният 
проект на Alpha Wave: Jungle 3, обвързва компанията 
с изграждането на три типа съоръжения в отдалечен 
и опасен район на Джунглата. 
Участниците са служители на Alpha Wave и работят 
в екипи по 5, с цел изграждане на съоръженията 
в Джунглата. Всяко построено съоръжение има 
парична стойност и допринася за крайното 
изпълнение на задачата на компанията. 
Разпределени в тези конкуриращи се помежду си 
отбори, участниците работят заедно, за да постигнат 
заложените цели и да спечелят пари по безопасен 
начин, като същевременно трябва да гарантират 
качество на изпълнението. В хода на постигане на 
тази задача, участниците трябва да се справят с 
разнообразни препятствия в Джунглата. 

4-часова програма
Без ограничение в общия 
брой участници
Екипи с 5 участници
Подходяща за функционални и 
матрични екипи на всички нива
Идеална за провеждане по време 
на конференции и обучения



ПРОГРАМА

Въведение в сюжета и правилата:       30 минути

Време за екипно планиране:               10 минути

Alpha Wave Jungle 3:                           120 минути

Почивка:                                            15 минути

Анализ:                                              45 – 75 минути

Обща продължителност:                 4 часа

Връзка с нас

In Your Hands е официален представител на канадската компания Eagle’s Flight за Сърбия, Македония и 
Украйна.

Централен офис: България, София, Бул. Шипченски проход 18, Офис център „Галакси“, Ет. 5, офис 503

Уебсайт: www.InYourHands.bg


