
Vidéki kalandok, céges  
rendezvények és vállalati programok

Humtour 
HU

Az ország számos pontján kínálunk programlehetőségeket.
A cégek választhatnak, hogy  öko vendégházban, zöld hotelben,  
alpaka farmon vagy turistaházban szeretnének megszállni.  
A résztvevők  helyi, organikus alapanyagokból készült ételeket kapnak  
a programok során. A csapatépítőket az interakcióra, a játékosságra és a felfe-
dezés örömére alapozzuk a nyugodt vidéki kikapcsolódás mellett. 

Helyszínek

Csapatépítő programok

Vállalati  
felelősségvállalás programok

Vidéki céges  
rendezvények, konferenciák 

Családi céges napok vidéken

Megtartó céges események



Programtípusok

Élményprogramok
Rendhagyó helyzetek, életszerű keretek között.  
Gps-es kalandtúra - mit jelent ha nincs vezető.  
Indiánösvény, e-bike túra vagy hegyi rollertúra.  
Mekkora a saját felelősség ereje - együttműködés és empátia 
fejlesztése.

Portalátogatások
Ismerkedés családi gazdaságokkal, termeléssel,  

manufaktúrákkal, történetekkel és minősítésekkel. 
Kommunikációs készség, megértés fejlesztése, az egyéni életutak 

és vidéki kultúrák elfogadása. Fenntartható termelés. 

Védett élovilág
Mi a szerepünk a természetvédelemben? Van-e kapcsolatunk a  
természettel? Madárles, bivalyrezervátum, csónak vagy  
kenutúra, gyapjúfeldolgozó, ménes és lélegző élővilág. 
Felelősségvállalás. CSR.

Kézmuves programok
A kézművesség az alkotás örömét nyújtja és hagyományok megismerését.  

Fazekazás, üvegfúvás, kosárfonás, csokoládé vagy sajtkészítés. 
Fejlesztik a kreativitást és a problémamegoldó képességet.

Gasztronómiai kalandok

Avagy hogyan készül a dödölle, a sajt, a rétes,  
a méz, a málé, a bor vagy a házipálinka.  
Disznóvágás és falusi disznótor. 
Ételek helyi alapanyagokból. 
Egészséges életmód,  
tudatos választás. 

Mindfulness!

Az életben
A munkában

A kikapcsolódásban

  Programjainkban hangsúlyos a környezetvédelem és a  
fenntarthatóság, az egészséges életmód valamint a  

társadalmi felelősségvállalás.

Karitatív csapatépítő programjaink lehetőséget nyújtanak a cégvezetőknek 
arra, hogy összekössék a cég társadalmi felelősségvállalását a csapatépítéssel.  

A célok megvalósulásának alapvető feltétele, hogy a résztvevők azonosulni tudjanak 
a munkával és a szervezettel, amelyet segítenek. Ezért különböző területeken ajánlunk  

karitatív programokat partnereinknek.

Egyéni ajánlat a vállalat értékei és 
muködése alapján:

1. Egyeztetés döntéshozó vezetéssel és HR kollégákkal
2. Esemény és programtípusok kiválasztása és finomhangolása 
3. Csapatépítők során fejlesztendő területek meghatározása  
 egyéni és csoportos szinten a csapatban



Időtartam:  1-3 nap

Létszám:  4-60 fő

Programok:  csapatépítő tréning  
  megtartó élményprogramok  
  családi napok  
  CSR program  
  vállalati esemény vidéken

Helyszín:  Magyarország és Kelet-Közép-Európa 

Szállás:  öko vendégházban, zöld hotelben, farmon, panzióban 

Szervezés:  1-3 projektmenedzser a megegyezés szerint

Költségek:  programtól és szállástól függően 

Kínálatunkból

Gourmet csapatépítő  
program Etyeken  

borkóstolóval

Madárvédelmi CSR  
csapatépítő program  
a Balatonnál

Élménykavalkád  
csapatépítő program  

a Vendvidéken

Kalandtúra a Bükki  
Nemzeti Parkban,  
a Mecsekben vagy az Őrségi 
Nemzeti Parkban

Természetvédelmi és  
turisztikai CSR program 

 a Mecsekben vagy  
a Tisza-tónál 

Kapcsolat: 

Szabó-Diószeghy Ágnes
agnes@humtour.com

+36 30 383 37 21


