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”Coffee around the World”

Viziune program
Acest program are ca vedetă boabele bine rumenite ale cafelei ce se transformă într-o băutură savurată în
aproape toate țările lumii și în mai toate culturile de pe cele șapte continente.
De-a lungul timpului modul de preparare a cafelei s-a diversificat și în funcție de țări s-au găsit și
”instalații” mai simple sau mai complexe pentru obținerea licorii calde cu efecte energizante.
Locurile în care se poate savura o cafea au fost influențate de culturile țărilor respective și astfel au apărut
cafenelele.
Prin acest program vă invităm într-o călătorie pe mai multe meridiane pentru a vedea și savura cafele
diferite și cafenele diferite pe care le vor reproduce participanții organizați pe echipe.
Astfel participanții au ocazia de a se cunoaște într-un mediu informal, de a relaționa, de a comunica, a
lucra împreună și a se completa în diferite roluri ce vor fi îndeplinite în cadrul echipei.
Activitățile pe lângă învățămintele din domeniul conlucrăriii în echipă au și o doză semnificativă de bună
dispoziție.
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Mod de organizare
Participanţii vor fi împărţiţi în echipe care vor trage la sorți țara pe care trebuie să o reprezinte și
modalitatea de preparare a cafelei specifică țării/ zonei.
După un training și sub îndrumarea unui barista folosind echipamentul pus la dispoziție, fiecare echipă va
prepara cafeaua țării pe care o reprezintă.
Juriul desemnat de echipe vor degusta și vor acorda punctaje pentru cafea, pentru cafenea și pentru
spectacol. Juriul format din organizatori va avea o jurizare mai obiectivă și astfel se pot desemna
câștigătorii evenimentului.

De ce Team+ ?
Prin programele personalizate de construire şi dezvoltare a spiritului de echipă, colaborării şi trăirii
succesului în cadrul unei echipe ne implicăm pentru următoarele plusuri:
 înţelegerea rolului propriu şi asumarea rolurilor necesare
 acceptarea muncii în echipă în beneficiul obiectivelor comune
 îmbunătăţirea comunicării manageriale în cadrul grupului ţintă şi în cadrul organizaţiei;
 creşterea adaptabilităţii la schimbările de situaţie
 cunoaşterea limitelor fizice şi psihice personale şi de echipă
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