
Đề xuất

CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING

Đơn vị tổ chức: 

ASIA LEGEND TRAVEL | TOP EVENT



THÔNG TIN CHUNG

Hoạt động chính

TEAMBUILDING  

CHINH PHỤC THỬ THÁCH



 15h00: Tập trung tại sân chơi

 15h15: Các trò chơi khởi động

 15h30 – 17h00: Các trò chơi team building
gắn kết tình đồng đội

 17h00: Chụp ảnh kỉ niệm

 17h15: Kết thúc chương trình

LỊCH TRÌNH ĐỀ XUẤT



 Các thành viên đã được phân đôi tập chung
theo hiệu lệnh của BTC, dưới sự sắp xếp của
đội trưởng.

 Sau khi khởi động, các đội nhận được giấy
thông hành: Hướng dẫn đến địa điểm từng
trạm chơi đã được setup sẵn.

 Mỗi trạm: đội về nhất được 100 điểm, về nhì
được 80 điểm, về 3 được 60 điểm.

 Kết thúc tất cả trạm, các đội chơi tập chung
tính điểm và trao quà.

Sợ lược nội dung



TEAMBUIDING
Chủ đề: Chinh phục thử thách

Tạo cơ hội và môi trường giao lưu, hiểu biết về nhau, tăng tình
đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên.

Các trò chơi tổ chức giúp các thành viên, thể hiện
hoài bão lớn, chính phục thử thách, khẳng định vị thế.

Trải nghiệm và xây dựng văn hóa đoàn kết trách
nhiệm.

Khơi gợi niềm tự hào trong mỗi thanh viên

đối với công việc mình gắn bó.



PHẦN 1: KHỞI ĐỘNG

WARM UP

Khởi động với những vũ điệu 
sôi động đề làm nóng cơ thể 
trước khi bắt đầu đối mặt với 

những thử thách.



PHẦN 1: KHỞI ĐỘNG

Các đội sẽ đến với những trò chơi khởi
động vui nhộn do chính MC đưa ra với

những trò chơi thú vị như: nhảy
chicken dance, chung sống và co giãn… 

…



PHẦN 1: KHỞI ĐỘNG

Màu cờ sắc áo:

Xây dựng thương hiệu để khởi đầu cho
những bước phát triển mạnh mẽ, luôn

mang giá trị tinh thần dung cảm.

- Nhận dụng cụ vẽ lên logo đội mình và
trình bày ý nghĩa.



PHẦN 2: GẮN KẾT TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Trạm 1: Kết nối
Một đội chơi chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 có nhiệm vụ di 

chuyển quả bóng từ điểm xuất phát đến vách đích. Nhóm 

2 lần lượt từng thành viên một trèo lên quả bóng để nhóm 

1 di chuyển. Trong thời gian 5 phút đội nào di chuyển 

được nhiều thành viên nhóm 2 về đích nhất đội đó chiến 

thắng.



PHẦN 2: GẮN KẾT TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Trạm 2: GIỮ VỮNG MỤC TIÊU
Mỗi đội chơi cử ra một thành viên khéo léo nhanh nhẹ 

ngồi trên chiếc ống hơi, sau đó tất cả các thành viên 

khiêng ống hơi trên vai di chuyển đến vạch đích ném 

bóng vào rổ. Sau 5 phút đội nào ném được bóng vào 

trong rổ nhiều nhất đội đó chiến thắng.



PHẦN 2: GẮN KẾT TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Trạm 3: Tăng tốc
Các đội sẽ di chuyển từ địa điểm xuất phát đến điểm 

đích, trên con thú của BTC. Mỗi lần di chuyển đội đó 

cầm 1 trái bóng về đích. Sau 5 phút đội nào mang 

được nhiều bóng về đội đó chiến thắng.



PHẦN 2: GẮN KẾT TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Trạm 4: Chung sức.

• Mỗi đội chơi, lần lượt 3 thành viên sẽ
có nhiệm vụ vận chuyển những quả
bóng về đích. Sau đó, tiếp tục 3 thành
viên khác đưa bóng về đích. Đội nào có
nhiều thành viên về đích đội đó chiến
thắng.



PHẦN 2: GẮN KẾT TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Trạm 5: Về đích
Một đội chơi chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 có nhiệm vụ 

di chuyển quả bóng từ điểm xuất phát đến vách đích. 

Nhóm 2 lần lượt từng thành viên một trèo lên quả bóng 

để nhóm 1 di chuyển. Trong thời gian 5 phút đội nào di 

chuyển được nhiều thành viên nhóm 2 về đích nhất đội 

đó chiến thắng.



TEAM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1 MC quản trò chuyên nghiệp, hoạt náo tốt
3 nhân sự setup sân chơi, hỗ trợ đội chơi



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!!!!!


