
ONLINE KARÁCSONY...

Hogy akkor se távolodjunk el egymástól 
amikor távol kell lennünk... 



ONLINE KARÁCSONY

• A céges karácsony általában az év 
legjobban várt közös eseménye a 
cégeknél. Ezt a hangulatot visszük el az 
otthonokba felhasználva az internet 
kínálta lehetőségeket. 

• Eseményidő: abszolút megrendelőre 
szabott 1-4 óra

• Létszám: 3 - 100



MODUL MENETE

• Ennél a programnál a legfontosabb a 
telefonos/online call formájú egyeztetés. 
Szeretnénk minél jobban visszaadni az adott 
cégre jellemző elemeket az online 
karácsony esetén is, ezért minél több 
információt kell kapnunk a cég 
“személyiségéről” 

• Ezután összegyűjtjük a szükséges anyagokat 
az igényektől függően (kisfilm gyártás az 
évről, ajándék a dolgozóknak stb.)

• Az esemény ha nincs különleges kérés, 
akkor úgy épül fel, mint egy hagyományos 
céges karácsony. Megnyitó beszéddel 
kezdünk, ezután következik a vacsora, majd 
közös játék és az online térre való 
tekintettel egy facilitátor által elindított 
közös beszélgetés. A program tovább 
színesíthető a következő dián található 
elemekkel. 



EXTRA LEHETŐSÉGEK 
GASZTROÉLMÉNY

- A csapat kiválasztja, hogy milyen hosszú 
legyen a modul 1,5-4 óra

- Ettől függően az elkészíteni kívánt 
ételekből összeállítja a menüsort

- A résztvevők 1 héttel az esemény előtt 
megkapják az összetevők listáját, amit 
maguk szerezhetnek be vagy a HomeUnity 
is kiszállíthatja nekik 

- Az esemény bejelentkezéssel kezdődik, a 
Séf üdvözli a résztvevőket, végigmennek 
egy check list-en, hogy mindenki, mindent 
előkészített-e 

- Megkezdődik a főzés, a fogások könnyen 
elkészíthetők, de természetesen a séffel 
interaktív kommunikáció lehetséges

- Az este színesítésére rövid tréning játékok 
is helyet kapnak a modulban



EXTRA LEHETŐSÉGEK 
KOKTÉLÓRA

- A cég kiválasztja, hogy hány koktélt 
szeretne készíteni az esemény során 

- Kiküldheti a meghívóval együtt a 
koktélhozzávalókat ajándékként vagy listát 
kapnak róla a résztvevők és maguk 
vásárolják meg

- Az esemény bejelentkezéssel kezdődik, a 
Bartender üdvözli a résztvevőket, 
végigmennek egy check list-en, hogy 
mindenki, mindent előkészített-e 

- Megkezdődik a koktélkészítés, ahol az 
adott cég stílusához illő italok készülnek

-
- Két koktél elfogyasztása közt interaktív 

játékok, amik segítenek közelebb kerülni 
egymáshoz a résztvevőknek



EXTRA LEHETŐSÉGEK
KÖZÖS EMLÉK

- A cég kapcsolattartója biztosít képi 
anyagokat, amelyből a HomeUnity 
elkészíthet egy rövid kisfilmet, amely a 
modul megnyitója lehet (az elmúlt évek 
eseményei, korábbi csapatépítők fotói 
stb.)

- Lehetőség van dedikált ajándék 
készítésére is, amelyet ünnepi 
csomagolásban megkap minden 
résztvevő és az esemény elején együtt 
bontják ki (remek beszélgetés indító)



EXTRA LEHETŐSÉGEK
PRIVÁT KONCERT

• Az ügyfél kiválasztja, hogy milyen típusú 
koncertet szeretne, majd az általunk 
biztosított listából választ hozzá előadót, 
aki szabad az adott időpontban 

• A koncert 15-45 perces lehet, kötetlen 
beszélgetéssel kezdődik, ahol az előadó 
kérdésekre is szívesen válaszol 

• Lehetőség van a cég számára külön szám 
írására

• Külön modulként nem, inkább a teljes 
Online karácsony részeként javasoljuk



KÉRJ AJÁNLATOT!

https://www.homeunity.hu/

