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ALCHIMIA PRIN CARE TRANSFORMĂM GRUPURILE ÎN ECHIPE.

DE CE TEAM BUILDING

Pentru că omul este un animal social. Pentru că avem nevoie unii 
de alții, avem nevoie să ne simțim parte a unui mecanism complex. 
Iubim aprecierea celorlalți și funcționăm mult mai bine ca un întreg. 
Această abilitate de a funcționa ca un întreg a făcut ca Homo 
Sapiens să devină specia dominantă a planetei.

Team building-ul este un mecanism care, folosit eficient, creează și 
consolidează întregul. Pune bazele încrederii, sporește sentimentul 
de siguranță, oferă strategiile prin care noi înțelegem că suntem 
parte a unui tot.

Cum facem asta? Știm că oamenii acceptă mult mai ușor 
informațiile atunci când sunt însoțite de emoții bune, emoții plăcute 
și experiențe de neuitat. Sunt mult mai deschiși la transformare 
atunci când înțeleg că este în beneficiul lor și că au alături oameni 
pe care se pot baza. 

Prin joacă, descoperim secretele serioase ale vieții de zi cu zi. Iar 
pentru asta, venim înarmați cu concepte inovatoare, haioase și 
provocatoare, traineri aleși pe sprânceană, multă experiență și 
gândul că mereu putem găsi ceva ce nu a mai fost făcut.

CREșTEM
OAMENI
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DE CE HPDI

Din 2001 şi  până astăzi, creştem oameni prin tot ceea ce 
facem. HPDI nu este doar o companie. Suntem suma 
tuturor celor care ni s-au alaturat, suntem totalul 
experiențelor avute împreună cu sutele de companii cu 
care am colaborat. Am crescut împreună cu zecile de mii 
de participanți din programele noastre de training și team 
building.  Și da, sună și este wow! 

Uitându-ne în urmă, vedem un parcurs încărcat cu pasiune, 
multă muncă, oameni faini și programe care au scris istorie 
în dezvoltarea oamenilor. Am inovat, am experimentat, 
am eșuat și ne-am ridicat din nou mai conștienți și mai 
experimentați. Am dezvoltat programe de training, pornind 
de la realitatea înconjurătoare și nu de la rețete prestabilite. 

Toate acestea, pentru ca am vrut mereu ca ceea ce facem 
să conteze. Să conteze cu adevărat pentru noi și pentru cei 
alături de care pornim la drum. 

Pentru că, atunci când toate cuvintele mari dispar, noi 
facem cu adevărat un singur lucru: CREȘTEM OAMENI!

THE SELECTION OF THE TOPICS AND THE TEAM CHALLENGES 
WERE PERFECTLY CHOSEN. YOU WERE ALWAYS THERE FOR US 
AND HAVE SUPPORTED US VERY WELL. PURE MOTIVATION. 
WE CAN ONLY SAY: KEEP IT IN THIS STYLE

LARISA BERTHOLD & JAKOB OLKMAN

MANAGER COMMERCIAL SALES PROCESSING,
CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH

ESTE GREU SĂ DESCRIU EXPERIENȚA PE CARE AM TRĂIT-O 
ALĂTURI DE PRIETENII NOȘTRI DE LA HPDI ÎN CÂTEVA CUVINTE.  

POT  SPUNE CĂ DE FIECARE DATĂ CÂND AM AVUT OCAZIA SĂ 
LUCREZ ALĂTURI DE EI AM FĂCUT-O CU BUCURIE. PENTRU MINE 
HPDI NU ESTE DOAR UN PARTENER DE LUCRU, CI UNUL DINTRE 
CEI MAI BUNI PRIETENI AI MEI. ȘI CUM ÎMI PLACE MIE SĂ SPUN: HPDI 
IS ROCK!

MARIAN TROCARU

TRAINER, RAIFFEISEN BANK
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PARTENERI



7HPDI     

Echipa ta formează tridentul de comando ale Americii: Navy Seals. Lupii de mare, 
aer şi pământ tocmai au primit cea mai importantă misiune. Sunteţi părăsiţi într-un 
loc izolat de civilizaţie şi veţi primi un minim de unelte şi mâncare necesare pentru 
a supravieţui. Apa este murdară şi trebuie fiartă înainte de a fi băută. Va trebui să vă 
câştigaţi uneltele necesare pentru a vă aprinde singuri focul. 

DESFĂȘURARE

Capriciile naturii vă obligă să vă construiţi un adăpost şi să căutaţi mâncare prin 
flora sau fauna locală. Probele pe care le veţi primi de-a lungul programului vor 
testa capacitatea de a rezolva problemele, de a lucra în echipă, dexteritatea şi voinţa 
fiecăruia. Participanţii vor fi pregătiţi de către experţi în tehnici de supravieţuire. 
Transformăm o zi de relaxare într-un adevărat exerciţiu de depăşire a propriilor 
limite. O provocare pentru cei curajoşi, îndrăgostiţi de adrenalină şi peisaje mirifice. 
La finalul programului, cea mai de preţ răsplată este ceea ce veţi descoperi la proprii 
colegi. Sunteţi pregătiţi să faceţi parte din trupele Navy Seals?

Escape Room

Obiectivele urmărite în această experiență:
• Gândire strategică
• Leadership
• Comunicare
• Decision making și Problem solving

O CONTRIBUȚIE IMPORTANTĂ LA DEZVOLTAREA ECHIPEI 
SĂ FIȚI LA FEL DE BUNI,  SĂ NE OFERIȚI DESCHIDERI CĂTRE
DEZVOLTARE ȘI CREȘTERE  ATÂT PERSONALĂ, CÂT ȘI ÎN 
ECHIPĂ.
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DESFĂȘURARE

Cum ar fi să afli cine din echipa ta este foarte este pasionat de origami, 
cine a făcut balet în copilărie sau cine cunoaște tehnici de supraviețuire 
în jungla urbană? Chiar dacă ne vedem doar online, ne putem satisface 
curiozitatea legată de secretele celorlalți. Și e chiar mai distractiv așa pentru 
că vă trebui să ghicim la cine se refera detaliile picante pe care le descoperim.  
Cei curioși și dotați cu “nasul fin” vor avea mai multe șanse să câștige acest joc 

Human Bingo

Obiectivele urmărite în această experiență:
• Cunoaștere
• Relaționare
• Comunicare
• Distracție

NE-AȚI ARĂTAT CĂ PUTEM FI O ECHIPĂ. VĂ AȘTEPTĂM SĂ FACEȚI 
ȘI VOI PARTE DIN EA ÎN FIECARE AN ȘI ÎMPREUNĂ SĂ DEVENIM 
MAI BUNI. FIE CA FORȚA SĂ FIE CU NOI!
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Team Trivia

Obiectivele urmărite în această experiență:
• Relaționare
• Comunicare
• Informații noi
• Distracție

DESFĂȘURARE

Întrebările de cultură generală vor fi mereu la modă. Concursurile pe această 
temă vor fi mereu pline de suspans. Competiția Team Trivia ne va testa 
cunoștințele din domenii precum: geografie, istorie, sport, artă, muzică și 
chiar bârfe mondene, ca să fie de toate pentru toți. Și va fi energie, va fi 
suspans, va fi multă distracție, toate împachetate într-un eveniment de team 
building online care ne arată cât de surprinzătoare e lumea în care trăim.  
Cum facem toate aceste lucruri? Simplu. Folosim o aplicație interactivă, răsplătim 
răspunsurile corecte și rapide cu puncte, apoi transformăm punctele în premii 
atractive și haioase. 

SUNTEM O ECHIPĂ MARE, COMPETITIVĂ ȘI TÂNĂRĂ. MOTIV 
PENTRU CARE MULȚUMIM PENTRU RĂBDARE ȘI CALM. 

DE ASEMENEA, MULȚUMIM PENTRU ȘANSA DE A NE DISTRA 
ȘI CUNOAȘTE MAI BINE.  
 
ORACLE
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DESFĂȘURARE

Hai să descoperim împreună cine din echipa noastră are cu adevărat talent la gătit. 
Fotografiezi opera gastronomică realizată de tine iar colegii votează cel mai apetisant 
preparat. Judecând, evident, din fotografii, și fără ca ei să știe cine este bucătarul șef 
din spatele imaginii care provoacă papilele gustative, fară să le poată măcar mirosi.  
Odată verdictul dat și câștigătorul aflat, vom descoperi apoi și secretele din rețete. 
Un exercițiu de imaginație, o dovadă de încredere că ce arată bine are și gust bun. 
Ocazia perfectă de a contribui la viața culinară diversificată a colegilor. 

master chef

Obiectivele urmărite în această experiență:
• Relaționare
• Comunicare
• Cunoaștere
• Distracție

VĂ MULȚUMESC PENTRU CĂ MI-AȚI OFERIT OCAZIA DE A
MAI FI COPIL PENTRU CÂTEVA CLIPE ȘI PENTRU CĂ AȚI 
DEPUS ATÂT DE MULTE EFORTURI SĂ NE SPRIJINIȚI ÎN 
CONSTRUIREA ECHIPEI.
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Eroi de poveste

Obiectivele urmărite în această experiență:
• Relaționare
• Comunicare
• Muncă în echipă
• Distracție
• Strategie

DESFĂȘURARE

Să fii erou e treabă serioasă. Tot treabă de erou e să ajuți un copil să aibă parte de 
educație și cum în viață toate se leagă, noi aducem misiunile, jocul și provocările. 
Tu și colegii tai vă luptați din toate puterile să le depășiți fără să vă distrați prea 
tare. Puterile voastre supranaturale vor fi găsite atât în aplicația de pe telefon cât 
și în spiritul vostru de echipă, în punctele pe care le veți strânge cu fiecare misiune 
îndeplinită. Multe puncte strânse? Perfect! Le transformăm în tablete pe care le 
donăm copiilor care au nevoie de ele că să participe la cursuri.  

MI-AR PLĂCEA SĂ MAI AVEM ÎNCĂ O OCAZIE DE A PETRECE TIMP 
ALĂTURI DE O ECHIPĂ ATÂT DE ENERGICĂ, BINE ORGANIZATĂ ȘI 
SERIOASĂ CA HPDI. VĂ MULȚUMIM PENTRU TOT!



12HPDI     

DESFĂȘURARE

Mereu am poftit peste măsură la minunatele preparate culinare pe care le vedeam 
în showurile de cooking. Dar, cumva, mereu păreau extrem de greu de adus la viață 
în propria bucătărie. Poate de aceea le căutam prin restaurante pretențioase, în ziua 
de salariu.  Însă ești la un pas să schimbi asta, prin programul Live Cooking Show. 
Alaturi de un bucătar priceput vom face cea mai tare “găteală colectivă”. Cum îți 
sună Quiche Loraine sau Risotto cu Șofran?
Printr-o rețetă știută doar de noi, aducem ingredientele acasă la tine. Gata? Au 
ajuns? Atunci pornește camera video și hai să gătim și să ne distrăm împreună! Da, 
evident, există recompense pentru efortul tău!

Live Cooking Show

Obiectivele urmărite în această experiență:
• Distracție
• Relaționare
• Creativitate
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PUB quiz

Obiectivele urmărite în această experiență:
• Comunicare
• Încredere
• Relaționare

DESFĂȘURARE

De ce ne plac filmele? Pentru că ne transpun în alte realități și ne plimbă printr-un 
roller coster emoțional, cel mai adesea inaccesibil vieții cotidiene. De ce ne plac 
quizz-urile despre filme? Răspunsul simplu este: pentru că ne fac să râdem cu lacrimi. 
Răspunsul complicat este că răspund nevoii de a pătrunde într-un alt context. Într-o 
lume total diferită de rutina zilei, în care suntem relaxați și volubili, alături de colegii 
cu care împărtășim plăceri, pasiuni și experiențe comune. 
Pe scurt, noi vă dăm o listă cu mai multe pictograme în diferite combinații. Voi 
trebuie să deduceți cum se numesc filmele pe care le descriu. Simplu? Mai vedem 

AVEȚI ÎNCREDERE ÎN VOI. SUNTEȚI BUNI ÎN CEEA CE FACEȚI, 
REUȘIȚI SĂ NE „CITIȚI” PE FIECARE ÎN PARTE ȘI ASTA DATORITĂ 
TIMPULUI ȘI IMPLICĂRII INVESTITE.
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DESFĂȘURARE

O insulă izolată în mijlocul oceanului. Patru triburi a căror misiune e să câștige cât 
mai multe resurse. Un șaman care veghează la armonia acestei lumi nemaivăzute. 
Zece runde în care fiecare trib are de luat decizii strategice și orice poate merge bine 
sau rău. Încrederea poate fi pierdută într-o clipită. Interesul personal și cel al tribului 
pot fi diametral opuse. Ce faci în aceste condiții? Oportunitate sau tărie de caracter? 
Onestitate sau strategii bine puse la punct? Culorile ROȘU și VERDE nu au semănat 
niciodată mai multă îndoială. 

TRIBUTAR ÎN TRIBUL TAU

FACILITATORII AU REUȘIT SĂ NE DETERMINE SĂ FACEM PASUL 
DE LA „TEAM BUILDING IS FUN” LA „TEAM BUILDING IS MORE 
THAN FUN, IS ALSO BUILDING HUMAN RELATIONSHIPS. ”

Obiectivele urmărite în această experiență:
•  Comunicare
•  Strategie
•  Etică
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BANCSHOW

Obiectivele urmărite în această experiență:
• Comunicare
• Încredere
• Leadership
• Distracție

DESFĂȘURARE

E mare lucru să râzi de unul singur sau cu prietenii. Face bine la inimă, crește imunitatea 
și speranța de viață. Așa că, un concurs de bancuri este, poate, cea mai inspirată idee 
pentru o activitate de echipă. Zis și făcut! Camerele sunt pregătite, echipele alcătuite, 
provocările vor fi lansate și ne pregătim pentru cea mai amuzantă “ședință online” de 
până acum. Vom râde, dar nu pe seama cuiva, ci cu ajutorul fiecăruia dintre voi. Avem 
nevoie și de o miza? Fie! Punem premii la bătaie pentru că știm că distracția adevărată 
costă. 

AVEȚI ÎNCREDERE ÎN VOI. SUNTEȚI BUNI ÎN CEEA CE FACEȚI, 
REUȘIȚI SĂ NE „CITIȚI” PE FIECARE ÎN PARTE ȘI ASTA DATORITĂ 
TIMPULUI ȘI IMPLICĂRII INVESTITE.
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DESFĂȘURARE

Aducem într-un concept nou, digital, 3 situații de viață dintr-un colț de societate 
ipotetic, punându-ne în pielea criminaliștilor pe care îi admiram în seriale. Participanții 
primesc 3 cazuri (jaf, crimă, răpire) și pe baza unor probe de la dosar trebuie să 
deslușească cazurile și să găsească mastermind-ul.
Împărțiți în 3 echipe, participanții vor intra în pielea unor investigatori criminaliști de 
la Quantico. Fiecare echipă va primi un dosar criminalistic pe care să îl deslușească.
Fie că vorbim de uciderea unui om de televiziune american, furtul unui bust dintr-o 
mânăstire din Franța sau efracțiile fără motiv din UK, echipele vor trebui să găsească 
vinovatul.
Găsirea vinovatului se va face prin analizarea unor probe la dosar. Fie că vorbim de 
analizarea declarațiilor martorilor sau de analiza unor probe criminalistice (rapoarte 
medico-legale, analize chimice asupra unor diverse obiecte găsite la locul faptei, etc. 
) toate acestea vor fi puse la dispoziția echipelor pe rând în funcție de ceea ce ei cer 
specialiștilor Quantico.

CSI

Obiectivele urmărite în această experiență:
• Dezvoltarea gândirii strategice și critice 
• Spargerea barielelor de comunicare și luare de 
decizii în mediu digital
• Capacitatea de a înțelege jocurile psihologie 
• Analiză, sinteză, spirit de observație și deducție
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EROU LA TINE ACASA DESFĂȘURARE

Monotonia și rutina stabilesc limitele existenței... și atunci, de ce să nu o întrerupem 
din când în când? Oricine poate fi erou, chiar și echipa ta. Bineînțeles, separați... dar 
împreună.
De la distanță, prin intermediul aplicațiilor online, participanții vor construi identitatea 
propriului erou, vor îndeplini o listă (cuprinzătoare) de misiuni și vor afla că secretul 
unui erou de succes este mereu o echipă unită și un scop comun.
Programul se încheie cu o serie de concluzii bazate pe observațiile de pe parcursul 
activităților și pe obiectivele specifice ale fiecărei echipe. Zâmbete, provocări, 
comunicare și, mai ales, cunoașterea colegului de birou, cu care lucrezi zi de zi, și 
„altfel”. Acestea sunt ingredientele principale în rețeta programului „Erou la tine 
acasă.”
Singura întrebare care mai rămâne este... ești gata să fii erou?

FELICITĂRI! NE-AȚI ENERGIZAT ȘI STIMULAT SĂ FIM MAI CREATIVI, 
SĂ NU NE DĂM BĂTUȚI ȘI SĂ GĂSIM MOMENTE DE „WOW”!

Obiectivele urmărite în această experiență:
•  Muncă în echipa – out of the box 
•  Leadership – dinamică leader-follower 
•  Rezistență la schimbare/Stres 
•  Distracție multă/Deconectare
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DESFĂȘURARE

Ne poate fi limitată mișcarea, ne pot fi limitate întâlnirile dar niciodată nu ne poate 
fi limitat spiritul. Și dacă lumea exterioară e nebună, lumea din noi e o nebunie 
frumoasă! Și vrem să o păstram așa. O lume ca în Vama Veche. Trăsnită, frumoasă, 
nemaivăzută, visătoare, întoarsă cu susul în jos, o lume liberă. Dar avem nevoie de 
câțiva leaderi care să o păstreze conform chipului și asemănării noastre.

Așa că, organizăm alegeri! Căutăm primar de....Vama Veche. Ne vom împarți 
în mai multe echipe și vom propune candidați. Le vom crea strategii pentru 
protejarea nudiștilor sau pentru asigurarea fluxului de hamsie. Nu vom neglija 
nici tradiția mahmurelii pe bordura, în condiții de siguranță sanitară. Vom 
face campanie , vom organiza cea mai sucita dezbatere electorală. Vom 
vota conform visurilor noastre și ne vom bucura de spiritul liber al fiecăruia 
dintre noi. Vom găsi lucrurile care ne unesc și ne vom dezbracă de stres și 
normalitate. Vama noastră este acum....online. Noi rămânem împreună și ne 
construim propria lume....liberă!

PRIMAR DE VAMA VECHE

Obiectivele urmărite în această experiență:
•  Cunoaștere și relaționare 
•  Distracție și destresare 
•  Inovație și adaptare 
•  Identificarea talentelor în public speaking 
•  Organizare
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THE QUARANTINE SHOW

Obiectivele urmărite în această experiență:
• Comunicare și feedback 
• Cunoaștere și relaționare 
• Amuzament și destresare
• Creativitate și adaptare 
• Muncă în echipa și atribuire de sarcini

DESFĂȘURARE

Viața bate televiziunea. Distracția învinge distanța iar dacă unim aceste două 
afirmații, rezultă cea mai distractivă emisiune de televiziune care ar putea fi realizată 
de o echipă ai cărei membri sunt la distanță unii de alții. The Quarantine Show este 
ocazia perfectă de a petrece 3 ore cu sens împreună cu colegii din companie. Vom 
face haz de necazul vedetelor, vom găsi modalități complet trăznite de a realiza o 
emisiune serios de amuzantă și ne vom folosi creativitatea pentru a micșoră distanta 
dintre noi.
Fie că este vorba despre un program de fashion, o emiune de bârfe mondene 
sau o competiție la cuțite, vom descoperi cum propria locuință, o cameră web 
și un laptop ne transformă într-o veritabilă echipă de televiziune. Cu sarcini 
nemaivăzute, cu întorsături de situație și cu momente neprevăzute imortalizate 
într-o forma inedită. Și ne plac premiile. Știm asta. Ne place competiția distractivă. 
Știm și asta. Singurul lucru pe care nu îl știm este cine vor fi câștigătorii acestei 
competiții televizate. Cine va străluci pe podium la capitole precum: Originalitate, 
Amuzament dincolo de limite; Revoluție în moda sau Asta înseamnă să fii mafiot. 
Ne vedem la The Quarantine Show!

AVEȚI   ÎNCREDERE ÎN VOI. SUNTEȚI BUNI ÎN CEEA CE FACEȚI, 
REUȘIȚI SĂ NE „CITIȚI” PE FIECARE ÎN PARTE ȘI ASTA DATORITĂ 
TIMPULUI ȘI IMPLICĂRII INVESTITE.
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DE PRIN LUME ADUNATE

Obiectivele urmărite în această experiență:
· Cunoaștere
· Distracție
· Reconectare

DESFĂȘURARE

”Pe bune?” ”Serios?” ”Poftim?” ”WOW, asta nu știam!” sunt doar câteva dintre reacțiile 
participanților la jocul nostru - De prin lume adunate! Împărțiți în echipe  își vor alege 
un  nume care să îi reprezinte dar și o strategie pe care să o aplice în jocul nostru de 
Trivia. Întrebări ciudate cu răspunsuri amuzante și surprinzătoare, informații noi și 
multe zâmbete sunt doar câteva din  ingredientele jocului nostru. 

SUPER TARE, DISTRACȚIE PE MĂSURĂ! PRESIUNE CONSTANTĂ 
A ARĂTAT CĂ PUTEM DESCOPERI DESCOPERI MEREU LUCRURI 
NOI ȘI PUNCTE FORTE ALE COLEGILOR.
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+ 40 720 543 219

LUCIA.CARAMIDARIU@HR-STEP-UP.RO

TIMIȘOARA
STR. ANDREI ȘAGUNA NR. 3, BL. U5 / 16 

CENTRUL DE AFACERI 

CLUJ-NAPOCA

+ 40 720 543 219

CORINA.GORAN@HPDI.RO

STR. HAMEIULUI NR. 3

+ 40 371 187 059

+ 40 720 051 110

OFFICE@HPDI.RO

BUCUREȘTI
STR. MIHAIL PETRINI NR.6, SECTOR 5

WWW.FACEBOOK.COM/ECHIPAHPDI

PARTENER OFICIAL DE TURISM

WWW.HPDI.RO




