
narzędzie teambuildingowe 2020 
w czasach Home Office 
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Atmosfera w pracy jest jednym z kluczowych elementów 
wiążących pracowników z firmą – FOTOMOZAIKA online  
to narzędzie do podtrzymania tej międzyludzkiej atmos-
fery, która jest wartością w każdej Firmie, szczególnie  
w czasach Home Office.

Stworzenie wspólnej grafiki nawiązującej do Twojej firmy 
ze zdjęć pracowników daje poczucie wspólnoty, zacieśnia 
więzi i poprawia nastrój pracowników. Czas zmian na pracę 
online, to czas na reakcję aby utrzymać ducha zespołu - 
pomimo fizycznej odległości.

FOTOMOZAIKA onlinem to również atrakcyjny content, 
do aktywności na Twoich social media, stronie internetowej 
lub w innych firmowych środkach przekazu, a także 
możliwość wykonania mozaiki w formie fizycznej po 
powrocie pracowników do firmy.

Fotomozaika Online to narzędzie 
teambuildingowe dla Twoich pracowników 

w czasach Home Office
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Ustalamy grafikę jaką ma tworzyć mozaika, 
ze wszystkimi jej elementami zdjęciem, grafiką, logo, hasłem. 
To będzie Twoja FOTOMOZAIKA! 

Dobieramy wielkość FOTOMOZAIKI 
odpowiednią do ilości pracowników.

Uczestnicy otrzymują opis wydarzenia 
oraz instrukcję udziału.

Ustalamy formę publikacji tworzącej się 
online FOTOMOZAIKI. W trakcie trwania wydarzenia 
FOTOMOZAIKA wypełnia się napływającymi zdjęciami.

Tworzymy dedykowaną stronę www 
do wysyłania zdjęć.
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Dodatkowe opcje:

Uczestnicy wydarzenia mogą sami robić sobie zdjęcia swoimi 
telefonami, poprzez dedykowaną stronę, maila lub social media. 
Nasze urządzenie automatycznie je pobierze i wdrukuje naklejkę.

Dostępne są również wszystkie standardowe opcje fotolustra, 
min.:  pobieranie zdjęć za pomocą kodów QR, tworzenie galerii  
on-line, podpisywania zdjęć przed wydrukiem, możliwość 
stworzenia własnej animacji wyświetlanej na ekranie itp.

Zdjęcia może również wykonywać fotograf, który przesyła je do 
naszego urządzenia.

Ekran TV, na którym na żywo na stoisku pokazujemy jak wypełnia 
się Fotomozaika (możliwość emisji dodatkowego contentu)

Dodatkowe opcje
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KORZYŚCI DLA ORGANIZATORA WYDARZENIA:

• atrakcyjna forma teambouldingu online 
• nowoczesne i atrakcyjne rozwiązanie wpływa na wizerunek 
• ciekawe narzędzie promocyjne i marketingowe 
• atrakcja generująca content do wykorzystania w kanałach 

social media
• możliwość wykorzystania powstałej mozaiki zdjęć jako 

wydruk fizyczny np. na ścianę w biurze - na czas powrotu do 
pracy w biurze. 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW TWOJEGO WYDARZENIA:

• angażuje uczestnictwo w atrakcji poprzez efekt,  
który jest niewiadomy 

• atrakcyjna forma integracji online pracowników firmy, 
klientów marki

• stworzenie poczucia wspólnoty przy braku kontaktów 
bezpośrednich

•  podtrzymania atmosfery relacji międzyludzkiej, która jest 
wartością w każdej firmie
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Napisz nam:

• planowaną datę wydarzenia
• ilość uczestników
a my prześlemy wstępną kalkulację.

kontakt@wytworniaeventow.pl 
609 33 34 39
796 333 046
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