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BẮT NHỊP VỚI THỜI CUỘC

THAY ĐỔI THEO THỜI ĐẠI

THAY ĐỔI
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Vượt Qua Khó Khăn 

Vươn mình lên từ những hậu quả của một thời kì

nhiều tai nạn, thảm họa trở lại một cách đầy mạnh

mẽ và nhanh chóng phục hồi phong độ tiếp tục sáng

tạo, đổi mới, phát triển để vươn lên viết những trang

mới trong thời kì mới

MỘT CHƯƠNG SỬ MỚI



NEW CHAPTER
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WORK HARD, PLAY HARD 

TEAM BUIDING



TEAM BUILDING
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Đoànkết

Mang lại sức 

mạnh tuyệt đối

Đổi mới

Thay đổi để phát triển 

tốt nhất

Bùngnổ

Giải phóng năng lượng 

vươn tới đỉnh cao

V ẬN HÀNH

Tập thể chia thành 4 đội cùng tham gia tranh tài với

các thử thách đầy tính giải trí nhưng củng không

kém phần trí tuệ - hơn hết là yếu tố thúc đẩy tinh

thần đội nhóm, xóa bỏ khoảng cách giữa những con

người trong cùng một tập thể
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ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH 



CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG 

CHƯƠNG TRÌNH 
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Time l i n e

Hạng Mục

15h00 - 15h15 Tập trung, warm up

15h15 - 15h25 Thành lập đội

15h25 - 15h35 Dance & Challenge

15h35 - 16h35 Tham gia 4 thử thách

16h35 - 16h45 Đúc kết chương trình

16h45 - 17h00 Kết thúc, chụp ảnh lưu niệm

Timeline



Meet The Team
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WARM UP

Theo sự hướng dẫn của mc, hòa cùng không

khí âm nhạc sôi động – các thành viên trong

Công Ty tiến hành làm nóng cơ thể và nâng cao

tinh thần để chuẩn bị cho một buổi hoạt động

team building tràn đầy năng lượng tích cực

Capture,  

Create,  

Share.

TẬP TRUNG
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9THÀNH LẬP ĐỘI

HÌNH THÀNH ĐỘI NHÓM

Tìm Kiếm Đồng Đội

CÁ TÍNH RIÊNG

Trang Trí Đội – Màu Cờ - Slogan

NGƯỜI DẪN ĐẦU

Tìm Kiếm Leader

Tìm kiếm đồng đội

Trao yêu thương – đặt niềm tin

Leader dẫn dắt đoàn đội
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Vui nhộn

Sảngkhoái

TẠO NÊN KHÔNG KHÍ SÔI ĐỘNG

DANCING & CHALLENGE

Lan tỏa năng lượng tích cực, sự mới lạ,
thoải mái và tự do



THỬ THÁCH  

BẮT ĐẦU
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ĐUA GHE NGO

Cách chơi: các thành viên trong đội xếp thành 1 hàng dọc

và ngồi xuống đất, chân thành viên này đặt lên hông của

thành viên trước mặt tạo thành 1 chiếc ghe. Khi có hiệu

lệnh xuất phát, tất cả thành viên trong đội dùng tay di

chuyển từ vạch xuất phát về vạch đích trong thời gian

nhanh nhất.

Luật chơi:

❖ Không được đứt liên kết trong lúc di chuyển.

❖ Thành viên cuối cùng trong đội phải vượt qua

vạch đích thì đội mới hoàn thành.

❖ Đội về đích đầu tiên là đội chiến thắng

Nhanh nhẹn

Dẻo dai
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ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH
Cách chơi: Đội chia đều số lượng thành viên đứng

tại 2 điểm A và B, các thành viên tại điểm A sẽ cùng

nhau đứng vào bên trong bạt bánh xe di chuyển đến

vị trí B, khi đến vị trí B, thành viên trong bánh xe sẽ

đi ra cho thành viên tại đầu B đứng vào trong bạt và

di chuyển về vị trí A.

Luật chơi: 

❖ Chân không chạm đất

❖ Đội nào hoàn thành nhanh nhất là đội chiến thắng.

Đoàn kết

Khéo léo



CÙNG NHAU T I Ê ́N BƯƠ ́C 14

Dẻo dai

Cách chơi: Đội chia đều số lượng thành viên đứng tại

2 đầu vị trí A&B, tại mỗi đầu vị trí, từng nhóm (3 -5

người) kết thành 1 nhóm bước chân vào 1 đôi giày và

nhanh chóng di chuyển về vị trí còn lại, các thành viên

ở đầu còn lại sẽ di chuyển ngược theo lộ trình ngược

lại.

Luật chơi: Chân không chạm đất, đội nào hoàn hành

nhanh nhất là đội chiến thắng

Khéo léo



NẤC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG
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Cách chơi: BTC sẽ cung cấp một số lượng gậy che nhất

định, các thành viên sẽ cầm chiếc gậy lên cao tạo thành

một bậc thac dài, khi có lệnh xuất phát, 1 thành viên sẽ đi

trên gậy tre, những gậy che đã đi qua nhanh chóng di

chuyển lên phía trên để nối tiếp nhau cho đến vạch đích

Luật chơi: 

❖ Thành viên di chuyển chân chạm đất phải thực hiện lại từ đầu

❖ không được khiêng thành viên di chuyển về đích.

Nhanh nhẹn

Phối hợp



ĐÚC KẾT
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CHỤP ẢNH LƯU NIỆM

KẾT THÚC
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T h a n k  Y o u


