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Joukosta positiivisesti erottuvia tapahtumia, matkoja, kannustamista ja palkitsemista

Keitä olemme

?

Seikkailu Oy ideoi ja toteuttaa joukosta positiivisesti erottuvia
tapahtumia, matkoja ja elämyksiä nimensä mukaisessa hengessä.
Erikoisosaamistamme ovat elämysrikkaat, vuorovaikutteiset yritystapahtumat ja -matkat, kannustaminen
ja palkitseminen sekä tiimitaitojen edistäminen.
Kansainvälisyys, verkostot ja uniikit ideat sekä tyylija tilannetaju ovat olleet toimintamme ydintä jo
vuodesta 1990.
Seikkailu kuuluu maailmanlaajuiseen Catalyst Global
Teambuilding -verkostoon. Käytettävissäsi on yli 200
testattua, korkeatasoista aktiviteettia ja oheisohjelmaa mitä erilaisimpiin tapahtumatarpeisiisi.
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Voit suunnitella tapahtumasi hyvillä ja turvallisin mielin. Jos rajoitukset estävät
kasvokkain toteutuksen, voit vaihtaa varaamasi aktiviteetin mihin tahansa
etäaktiviteettiimme. Onnistuu lyhyelläkin varoitusajalla!

Kaikkiin tilanteisiin
Kasvokkain
Kehitä tiimityötä, kun kohderyhmäsi pääsee paikan
päälle. Valittavanasi on aivan omaa luokkaansa oleva
valikoima luovia tiimihaasteita, musiikki- ja rytmiaktiviteetteja, interaktiivisia bisnespelejä ja kaupunkisuunnistuskisoja – tai ihan vain silkkaa hauskanpitoa.
Sisällä ja ulkona, vaikka kuinka suurille kohderyhmille.

Etänä
Tuo tiimisi yhteen etänä toteutettavien online-tiimiaktiviteettien avulla. Tarjolla on pakohuonetyyppisiä
virtuaaliaktiviteetteja, murhamysteerejä, hyvinvointia,
kommunikaatiota ja me-henkeä edistäviä aktiviteetteja.
Toisaalta myös piristystä ja energisointia, millä pidät
väkesi motivoituneena ja työilmapiirin korkealla.

Hybridisti
Osa tiimiaktiviteeteistamme on vartavasten suunniteltu
toimimaan hybridisti. Samassa tilassa työskentelevät
hyödyntävät kasvokkain kommunikoinnin etuja samalla
kun tiimeihin osallistuu henkilöitä, jotka osallistuvat
etänä. Kaikki antavat oman arvokkaan työpanoksensa
yhteistyöhön.

3

TOP 3 -aktiviteetit
Go Team
Ainutlaatuinen hightech-suunnistuskisa on täynnä
vuorovaikutusta. Joukkueet suunnistavat iPad-tableteilla, joiden GPS- käynnistää vihjeen, haasteen, kysymyksen tai kuvaustehtävän. Päivitykset, palaute ja
tulokset näkyvät reaaliajassa, kun joukkueet etenevät
tiivistempoisessa kisassa. Myös sisäversiot onnistuvat
mikäli olosuhteet estävät ulkoilun!

e World

Race Around th

Kukin tiimi muodostaa oman tutkimusretkikuntansa.
Tehtävänä on vierailla virtuaalisesti maailman eri
mahtikohteissa, suoriutua quiz-tyylisistä älypähkinöistä, luovista tiimihaasteista sekä valo- ja videokuvaustehtävistä keräten mahdollisimman paljon
pisteitä.
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KoodinMurtaja

Tiivistempoinen ja mukaansatempaava KoodinMurtajat tuo maailmalla suositut escape roomit
suoraan omaan tapahtumaasi! Toisin kuin esikuvissaan, KoodinMurtajissa tiimit pääsevät (ja joutuvat)
tekemään yhteistyötä myös keskenään. Loppuhuipennuskin toteutetaan koko porukalla.
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Live-aktiviteetteja

Pyramidipalap

Quickfire
Tiimien tehtävänä on maksimoida pisteensä valitsemalla oman strategiansa mukaisesti mitä erilaisimpia
tabletop challenges -tyyppisiä haastetehtäviä. Riskinotto lisääntyy vaikeuskertoimien kasvaessa ja joukkueiden ottaessa mittaa toisistaan!

Isompi Kuva
Isompi Kuva -aktiviteetin avulla
tiimityön, yhteistyön ja viestinnän
tärkeys vahvistuvat maalausprosessin avulla. Lopputuloksena
syntyy jättikokoinen taiteellinen
mestariteos!
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Tiimit toimivat yhdessä ja rakentavat pahvista valtavan
kolmiulotteisen pyramidin. Lopuksi se koristellaan
tapahtumasi keskeisten viestien tai yrityskuvan mukaisesti. Yhteistyö ja verkostoituminen, viestintätaidot ja
tarkkuus nousevat aktiviteetin aikana arvoonsa.

Boom Time
Ainutlaatuinen musiikillinen hightech -ilottelu, joka sopii isommillekin joukoille. Lyömällä yhteen
värikkäitä Boomwhacker-perkussioputkia osallistujat jammailevat
tunnettujen musiikkikappaleiden
tahdissa.

Yhteiskuvassa
Yrityksesi logo koostetaan dynaamisesti yksittäisistä kasvokuvista.
Kuvat prosessoidaan tietokonejärjestelmämme avulla. Luvassa on
upea videoanimaatio logon
muodostumisesta – päähenkilöinä
osallistujat itse.

Kokeile kätevää Event Finder -hakutyökalua osoitteessa www.eventfinder.fi
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Loputon Luup

Heittäydy tiimisi kanssa erikoisolosuhteisiin, valmiina
panemaan peliin ongelmanratkaisu- ja erätaitonne!
Teemalliset valokuvat ja aktiviteettihaasteet johdattavat tiimisi turvaan alas vuorelta. Yhteistyön parhaiten
taitava tiimi myös selviytyy tehokkaimmin yhdessä.

CSI – La Hacien

da

Tiimit heittäytyvät selvittämään
meksikolaisen kartano-omistajan
murhamysteeriota. 3D-virtuaalialustaa hyödyntämällä huvilan salat
aukeavat ja johtolankoja alkaa
löytyä. Näiden avulla mysteeri saa
ennen pitkää ratkaisunsa.
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Tiimin jäsenet suunnistavat vuorollaan labyrinttimaisessa avaruusaluksessa etsimässä johtolankoja. Samalla
tiimikaverit etsivät reaalimaailmassa ratkaisut lukkomoduuleihin pakohuoneiden ovien avaamiseksi.
Voidaan toteuttaa myös VR-lasein livenä ja hybridisti.

Impact Online
Etätiimiaktiviteetti, jonka polttopisteessä ovat YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta. Teemaan
räätälöity sovellus johdattelee tiimit
läpi monipuolisten tehtävien, joista
jokainen liittyy johonkin YK-kehitystavoitteista.

unnen Sinut
Tunnen Itseni T
Vauhdikas virtuaaliaktiviteetti, joka
tutustuttaa osallistujat toisiinsa ja
lujittaa väkesi me-henkeä. Tiimien
tavoitteena on löytää toisistaan
mahdollisimman monia yhtäläisyyksiä pelikierrosten aikana.
Onnistuu myös livenä!

Käytettävissäsi on 200 mukaansatempaavaa aktiviteettia – livenä, etänä ja hybridisti!
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Maalla, merellä

Kun matkatoimistojen valikoimat tuntuvat liian tavanomaisilta, kysy meiltä. Maailmaa kiertäneiltä asiantuntijoiltamme saat uniikkeja ideoita niin lähialueille kuin kauemmaksikin. Kohde
voi olla sinulle tuttu tai odotat meiltä uusia, tuoreita matkaideoita. Pääosassa ovat hienot
elämykset, yllätykset, hyvin toimivat järjestelyt ja aito kosketus kohteen parhaimpiin erikoisuuksiin. Myös niille kaiken nähneille ja kaiken kokeneille!
Seikkailun kansainvälinen, vuosia rakennettu ja vaativien ryhmien kanssa testattu kumppaniverkosto takaa tarvittavat resurssit ja ensiluokkaisen toteutuksen. Kaikki mantereet, niin
naapurimaat kuin eksoottisimmatkin olosuhteet ovat mahdollisia.
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Hyödynnä Seikkailun mittava verkosto, uniikit matkaideat ja
30 vuoden kansainvälisestikin palkittu matkanjärjestäjäkokemus!
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Kannustamista ja pa

emista

Kannusteohjelma, joka saa sukat pyörimään jaloissa!
Oli kyseessä sitten oman väen tai jakelukanavasi myyntikilpailut, aloitekampanjat tai loppuvuoden kirijaksot, meiltä saat pistejärjestelmät, räväkän
kommunikoinnin ja ohjelmien hallinnoinnin. Maksimoimme myös ei-rahallisten kannusteohjelmiesi verohyödyt. Palkintoja voit valita laadukkaasta,
sadoista merkkituotteista koostuvasta valikoimastamme. Matkaideamme
tarjoavat palkintomatkat, joilla säväytät vaativimmankin kohderyhmäsi.
Olemme myös online-kannusteohjelmien edelläkävijä Suomessa.
Fincentive-sovelluksiemme avulla kokoat yhteen dynaamiset viestintävälineet, raportointityökalut ja seurantatiedot sekä jatkuvasti päivittyvän
online-palkintokatalogin. Kaiken tämän tarjoamme yrityksesi näköisenä ja
kokoisena, reaaliaikaisesti ja mukaansatempaavasti.

Seikkailulla on ollut ilo tuoda Suomeen Pohjois-Euroopan ensimmäinen SITE Crystal Award
-palkinto. Sen jakaa vuosittain kansainvälinen Society of Incentive Travel Excellence -järjestö
maailman parhaista kannusteohjelma- ja palkintomatkatoteutuksista.

P. 010 430 0800
seikkailu@seikkailu.fi

Lisää ideoita ja esimerkkejä osoitteessa www.seikkailu.fi

