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MASTERCHEF CHALLENGE

Echipele vor fi antrenate intr-o competitie savuroasa pentru a planifica, a concura și a 
caștiga. Ingrediente spectaculoase si echipamente de ultima generatie vor sta la dispozitia
concurentilor. Iar entertaineri celebri vor face deliciul team building-ului culinar!

Grupati in echipe, participantii trebuie sa planifice un meniu, sa imparta responsabilitati si
sa lucreze contra timp pentru a finaliza proba gatitului.
Un trainer celebru va superviza intreaga activitate si va interveni cu sugestii, opinii si reguli
noi.
Pe parcursul programului, vor aparea elemente noi precum: schimbarea meselor de lucru
intre echipe, obligativitatea utilizarii unui anumit ingredient, renuntarea la unul din 
instrumentele principale de gatit etc.
In final, fiecare echipa trebuie sa-si sustina meniul realizat in fata unui juriu format din 
trainer si reprezentanti ai bordului firmei.

2 - 4 ore (in functie de disponibilitatea grupului).
indoor sau outdoor, oriunde in tara
15 – 250 participanti



2 - 4 ore
indoor sau outdoor, oriunde in tara
10 – 100 participanti

O competitie ce imbina perfect dezvolarea lucrului in echipa cu distractia.
Street Food Challenge este un program ce pune in valoare atat placerea gatitului cat si spiritul
de business.
Participantii vor trebui sa creeze un concept propriu de street food: de la felul de mancare pe
care il vor comercializa, pana la stabilirea procesului de productie si a pretului. Insa numai dupa
ce vor construi si vor decora, din materiale ce le vor fi puse la dispozitie, propriile stand-uri de 
mancare. Tot ei le vor denumi si vor crea logo-uri reprezentative, pentru a-si pune in valoare
“marfa”.

Exista, bineinteles, si elementul competitiei, intrucat echipele vor fi jurizate de Chefii nostri si
de ceilalti colegi, in functie de creativitatea si originalitatea stand-urilor si, evident, de gustul
mancarii pregatite.

STREET FOOD CHALLENGE



2-4 ore 
outdoor
10 – 200 participanti

Cat muncesti, atat mananci!
Echipele vor fi implicate intr-o competitie neobisnuita, cu scopul final de a obtine o masa savuroasa, 
pregatita special pentru ei de un Chef celebru, din ingredientele pe care participantii le obtin in urma
probelor in care sunt implicati.  

O actiune neconventionala care isi propune sa energizeze echipele, sa dezvolte abilitatile de 
solutionare rapida, de indeplinire task-uri contra cronometru, de eficientizare a proceselor de lucru in 
echipa. Toate acestea pe un fond de distractie generala si voie buna. 

HUNGER GAMES



Cook & Fun este un foarte bun program de networking recomandat pentru colegi, clienti sau
colaboratori. Dupa o sesiune de gatit, discutiile si negocierile ulterioare vor fi cu siguranta
mai relaxate.

Adevaratii entertaineri vor face din evenimentul tau un real spectacol! Horia Virlan, Jakob
Hausmann, Cezar Munteanu, Victor Melian sau Alex “Teacher” Cirtu le vor oferi
participantilor o experienta unica si ii vor molipsi cu pasiunea si entuziasmul lor pentru delicii
in bucatarie.

Chiar si cei care considera cartofii prajiti o reteta complexa, vor reusi sa faca fata cu brio 
programului Cook & Fun. Pentru ca Chefii nostri stiu sa-i indrume, astfel incat fiecare
participant sa se simta un adevarat maestru in arta culinara. 

COOK&FUN
2 - 4 ore (in functie de disponibilitatea grupului).
indoor sau outdoororiunde in tara
10 – 200 participanti



BBQ CHALLENGE
2 - 4 ore
outdoor, oriunde in tara.
10 – 200 participanti

BBQ Challenge este un program spumos in care echipele sunt invitate sa se intreaca
in… gratare. Un eveniment excelent pentru a petrece timp de calitate cu colegii, in 
aer liber. Veti invata cum se face un steak adevarat si va veti intrece in cea mai „hot” 
competitie culinara intre colegi a momentului.

O iesire la iarba verde, impreuna cu colegii, intr-o locatie bine aleasa, o abordare
gourmet a binecunoscutului gratar cu prietenii, competie integrata, bucatar
entertainer coordonator al echipelor – reprezinta mixul de succes al acestui program 
de team building culinar.



3 - 4 ore 
indoor, oriunde in tara
8 – 50 participanti

Un atelier special de gatit sushi, alaturi de un bucatar faimos, care cu siguranta va
binedispune pe oricine!  

Rulourile de sushi (makizushi) reprezinta principalul fel de sushi in Japonia. Prepararea
acestui tip de mancare poate fi foarte provocatoare, intrucat fiecare poate combina
ingredientele cat mai variat, in functie de inspiratia de moment, rezultand retete
inedite! 

SUSHI LAB



 For A Cause



Grupati in echipe, participantii trebuie sa treaca mai intai probe de cultura generala si
indemanare. In functie de cat de repede trec de aceste probe, ajung la bicicleta si chitul
de asamblare. 
Urmeaza asamblarea bicicletei, care trebuie realizata intr-un timp cat mai scurt. Iar apoi
decorarea ei pentru a putea fi oferita cadou.
Actiunea se incheie cu o ultima proba: o cursa cu obstacole contra cronometru cu 
bicicleta asamblata.

BICICLETE PENTRU TOTI COPIII
2 ore
indoor&outdoor, oriunde in tara
15-300 participanti



CAKE CREATORS

Puneti-va creativitatea la incercare!
Un program out of the box, distractiv, creativ si… dulce in care veti crea cel mai delicios si
aspectuos desert: un tort.
O activitate de teambuilding foarte interesanta si dinamica, in care veti fi pusi intr-o noua
postura: cea de COFETAR amator. Cu siguranta veti pleca cu multe trucuri invatate, dar si
cu amintiri si fotografii de neuitat.
Veti avea la dispozitie cele mai rafinate ingrediente si decoratiuni de torturi, pregatite de 
cei mai buni cofetari ai momentului. Si, desigur, veti beneficia de ajutorul si de indrumarea
celor mai renumiti maestri cofetari.

2-4 ore
indoor sau outdoor, oriunde in tara
15 – 200 participanti



2-4 ore

indoor/outdoor, oriunde in tara

10 – 200  participanti

Dacă doriți să "dați ceva înapoi", de ce nu creați jucării din lemn realizate manual pentru 
copiii defavorizați - o modalitate excelentă de a combina învățarea cu CSR.

Scopul acestui eveniment este acela de a lucra impreuna pentru a produce jucării din lemn 
de înaltă calitate, care pot fi donate unui spital pentru copii, fundație caritabilă sau orfelinat. 
Succesul este determinat de calitate, nu de cantitate, astfel încât echipele trebuie să-și aleagă 
cu atenție rolurile și să dezvolte un proces de fabricație eficient și să producă jucării minunate 
care pot fi oferite in dar. 

În final, toată lumea va trebui să scrie o scrisoare copilului care va primi jucăria. Toys in need 
este o activitate distractivă și inovatoare care va promova creativitatea participanților.

TOYS IN NEED



Un program care iti va umple inima de bucurie si satisfactie.
Iar echipa ta se va dedica 100%.

Alaturi de un Chef celebru, echipa ta va pregati conserve pentru camara minunatilor
copii de la orfelinate.
Alegem ingredientele, gatim dulceturile, decoram borcanele cat mai creativ si le
pregatim pentru livrare.

Toata actiunea va fi coordonata si sustinuta de bucatarul Chef si asistentii sai. Iar noi
punem la dispozitie toata logistica.

2 - 4 ore
indoor sau outdoor, oriunde in tara
10 – 250 participanti

BUNATATI PENTRU CAMARA



 Taste & Play



2-4 ore 
indoor. 
10 – 100 participanti

Cei mai renumiti Barista din Romania te vor insoti intr-o calatorie a 
cafelei, prin intreaga lume. Veti descoperi tipuri de cafea, tehnici de 
prepare, combinatii surprinzatoare. Iar obiectivul este acela de a crea
propriul business: “Coffee To Go”.

Grupati in echipe, participantii trebuie sa creeze un business de Cafea
“TO GO” de la zero.
De la reteta, ambalaj, denumire pana la modul de vanzare.
Vor avea la dispozitie toata logistica necesara, astfel incat sa poate fi cat 
mai creativi si eficienti.
Dar totul va depinde de cat de mult vor lucra impreuna pentru a 
deschide propria cafenea “To Go”.

COFFEE TO GO



Este un program care va antrena si energiza intreaga echipa. 

Dupa ce vor asimila spectacolul oferit de trainerii barmani, 
participantii, grupati in echipe se vor intrece in realizarea unor
cocktail-uri care sa reprezinte cel mai bine mixul firmei. 

Echipele isi vor sustine creatiile in fata juriului, iar finalul va fi
incununat de alegerea unui Cocktail al firmei.

2 ore 
indoor. 
10 – 100 participanti

COCKTAIL EXPERIENCE



O delectare a papilelor gustative, completata de poveste si istorie a ciocolatei,
interactivitate si momente de relaxare.

Cum se desfasoara?

Un bucatar Chef, iubitor si cunoscator al artei ciocolatei va va introduce in
atmosfera delicioasa a acestui desert savuros.
Grupul va crea, impreuna sau pe echipe, mai multe deserturi pe baza de ciocolata.
Avand la indemana ustensilele potrivite, ei vor putea crea acest minunat desert in
diferite forme si combinatii neasteptate.
La final participantii vor avea ocazia sa si savureze, dar si sa ia acasa creatiile
culinare facute cu mana lor.

CHOCOLATE WORKSHOP
2-4 ore 
indoor. 
10 – 50 participanti



Un program special in care gastronomia si bauturile fine se imbina armonios.
Pentru gusturi rafinate.

Un steak perfect combinat cu whisky de cea mai buna calitate, iti vor oferi o experienta
unica si iti vor schimba pentru totdeauna perceptia asupra acestei alaturari de gusturi
si arome.

In prima parte a programului participati la preparea steak-urilor, alaturi de un bucatar
celebru. Veti afla care sunt secretele de preparare si care sunt pasii pentru a obtine un
steak suculent, ce isi potenteaza aromele in timp ce este servit. Aveti sansa sa va
pregatiti singuri steak-ul, sub indrumarea bucatarului sau puteti doar sa urmariti cu
atentie modul in care bucatarul manuieste tehnica de preparare.

Dupa ce steak-ul este gata, expertul in whiskey va face o prezentare a celor mai bune
whisky-uri si va recomanda sortimentele potrivite pentru steak-ul gatit. Cum se
produce whiskey ul de calitate, cum se imbina aromele si cum se serveste cel mai bine
– vor fi unele din secretele dezvaluite in cadrul acestui program.

2 ore 
indoor, Bucuresti. 
10 – 40 participanti

STEAK&WHISKEY FINE TASTING



 Team Play



Welcome to the Go Game: the future of corporate play! The Go Game is one part 

high tech scavenger hunt, two parts Amazing Race, with a dash of America’s Got 

Talent and a sprinkling of Trivial Pursuit. Your group, split into teams of 7-8 players 

each, will receive a smart phone that guides them through a series of challenges 

including: 

• Location-Based Puzzles

• Fun, Challenging Trivia

• Head-to-Head Inter  teams

• Creative Photo/Video Missions

This combination of challenges breaks down barriers between players, creates 

strong team identification, and puts players in a state of “flow” where they can 

tap into their innate motivation to succeed.  These adventures are  designed to 

get teams to tap into a wide variety of skills including creativity, communication, 

problem solving, and time management.

THE GO GAME
3 ore 
indoor&outdoor. 
15 – 1000 participanti



Cine nu a visat cand era mic, sa devina un actor sau regizor celebru? Programul
special conceput pentru a darui chiar si pentru 5 minute...faima pentru orice
participant.

Un program care ii va provoaca pe toti sa gandeasca si sa lucreze creativ, ca intr-o
adevarata echipa de filmare. Concurentii vor fi impartiti pe grupe, care vor
produce cate un film de scurt metraj pentru care vor scrie scenariul, fie ca o
reclama pentru un produs nou (chiar al companiei) sau pur si simplu vor
reproduce secvente din filme premiate la Oscar.

Se vor imparti roluri, iar fiecare participant va fi implicat, fie ca actor, regizor,
scenarist sau cameraman.

Rezultatul artistic al fiecarei echipe va fi apreciat prin vot secret, de catre toti
concurentii. Echipa castigatoare va primi ca premiu o clacheta profesionala de film,
personalizata!

MOVIE CAMP

3 ore 
indoor&outdoor. 
10 – 100 participanti



Detalii program

Fiecare echipa va realiza cateva parti dintr-un tablou avand
posibilitatea de a se coordona cu celelalte echipe prin intermediul
unui mesager.

Tablourile pot contine si citate: “Be who you wanna be”, “What you 
think of yourself is much more  important than what others think of 
you” sau orice alt mesaj ales de catre participanti.

La final se vor pune impreuna toate bucatile create, rezultand o 
adevarata opera de arta, care va putea fi luata la birou.

Programul poate avea, de asemenea, si un scop caritabil, tabloul
rezultat putand fi donat unei case de copii sau de batrani, inveselind
astfel mediul celor care au cea mai multa nevoie sa zambeasca.

PICASSO
2 ore 
indoor&outdoor. 
10 – 100 participanti



Detalii program

Un program ideal pentru a pune in valoare spiritul liber si creativitatea
echipei tale! Provocarea poate consta in pictatul unui canvas urias sau chiar
a unui perete din compania ta (cu acordul conducerii, desigur J). In oricare
situatie, programul este o adevarata mobilizare de forte si o adevarata
demonstratie de creativitate si lucru in echipa.
Un artist profesionist va coordona intreaga actiune, ceea ce garanteaza ca
produsul finit va fi o opera de arta demna de admiratia tuturor, un adevarat
monument al lucrului in echipa. O oportunitate unica pentru colegi de a-si
manifesta creativitatea, indiferent de experienta artistica avuta. Pregatiti-va
sa dati frau liber inspiratiei si culorilor.

GRAFFITI TEAM ART
2 ore 
indoor&outdoor. 
10 – 100 participanti



NE-A FACUT MARE PLACERE SA ORGANIZAM EVENIMENTE PENTRU:



Oana Chiper
Mobile: +40 722 257969

E-mail: oana.chiper@paprikaevents.ro

www.paprikaevents.ro

Multumim!


