
Konec nudným školením! 

Rozvíjejte své dovednosti formou deskové hry.
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Proč deskové hry?
1. Hra vám umožní rozvíjet vaše psychické a intelektuální schopnosti, emocionální a 

sociální dovednosti a etiku jednání. 

2. Hra je způsob, jak vystoupit z komfortní zóny v “bezpečném“ prostředí . 

3. Hra navozuje stav mysli vhodný pro náročné myšlení, bystré řešení problémů a 

kreativitu

GA.ME Europe

www.wearethega.me
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Hra ve firmě je 
efektivní a rychlý způsob:
▪ Jak rozvíjet schopnost vyjednávat, prezentovat, komunikovat

a řešit námitky

▪ Jak vytvářet, posilovat a rozvíjet tým

▪ Jak rozvíjet nové myšlenky

▪ Jak vytvářet strategii pro dosažení cílů a pro podporu

produktů

▪ Jak hledat nové prodejní kanály



GA.ME Europe

www.wearethega.me
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Komu je hra určena?

Každému, jehož aktivity jsou spojeny s nějakým druhem

komunikace, osobní i obchodní.

NetWorker
Trenažér komunikačních dovedností



GA.ME Europe
www.wearethega.me
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Co hra přináší?
• Zdokonalování dovednosti vlastní prezentace

• Rozvíjení flexibility v reakcích na otázky, v řešení námitek a ve zvládání konfliktů

• Zdokonalování verbálních a neverbálních komunikačních dovedností

• Vytváření křížové komunikace v týmu

• Zpětnou vazbu publika

• Vývoj emoční inteligence a mnoho dalšího

Výsledek hry
➢ Otevřená komunikace se zákazníky a kolegy

➢ Vývoj konverzačních skriptů pro zaměstnance obchodních oddělení s 

přihlédnutím k jednotlivým funkcím (emoce, styl, intonace, gesta, struktura)

➢ Hodnocení zaměstnanců

➢ Dosažení cílů skupiny a mnoho dalšího



MatriX
Kreativní platforma pro řízený
brainstorming

GA.ME Europe 
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Komu je hra určena?

Pracovním pozicím spojeným s učením, 

kreativitou, rozvojem osobních a skupinových

tvůrčích schopností, všem, kdo chtějí vytvářet a 

rozvíjet nové či nestandardní projekty



GA.ME Europe
www.wearethega.me
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Cíl hry
▪ Zdokonalování dovednosti vlastní prezentace

▪ Rozvíjení flexibility v reakcích na otázky, v řešení námitek a ve zvládání

konfliktů

▪ Zdokonalování verbálních a neverbálních komunikačních dovedností

▪ Vytváření křížové komunikace v týmu

▪ Zpětnou vazbu publika

▪ Vývoj emoční inteligence a mnoho dalšího

Výsledek hry
➢ Nové zákaznické segmenty a prodejní kanály

➢ Unikátní nápady na "balení" produktů

➢ Strategie pro propagaci firemní/osobní značky



Startup
Kreativní platforma na přípravu projektů

GA.ME Europe 
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Komu je hra určena?

Všem, kdo potřebují z nápadu, projektu nebo

podniku vytvořit ucelený obraz a následně jej

proměnit v konkrétní obchodní plán



GA.ME Europe
www.wearethega.me
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Co hra přináší?

• Definování nebo vyhledávání cílových segmentů zákazníků

• Vypracování komunikačních skriptů se zaměřením na vybrané cílové
skupiny

• Rozvoj marketingu nebo propagace

Cíl hry
Zapojení zaměstnanců do vývoje nových produktů nebo
služeb společnosti

Kreativní jednání

Brainstorming

Strategické jednání

Výsledek hry
➢ Nové klientské segmenty

➢ Nápady pro "balení" produktů

➢ Nápady na podporu značky společnosti

➢ Rozvoj akcí zaměřených na upoutání pozornosti na
sociálních sítích

➢ Rozpracování obchodních myšlenek



Genesis Life
Koučinková platforma

GA.ME Europe 
www.wearethega.me

9

Komu je hra určena

Pracovním a dalším kolektivům, které si chtějí

ujasnit, kam a jak směřují a jak k tomu mohou

přispět jejich jednotliví členové



Cíl hry
• Práce s firemními a osobními cíli, zkoumání jejich různých aspektů

• Modelování a prožívání budoucnosti

• Otevřená komunikace v rámci týmu, vzájemné poznávání jeho jednotlivých

členů

GA.ME Europe

www.wearethega.me
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Výsledek hry

➢ Uvědomění si vztahu všech členů kolektivu ke společnému cíli a 

k cestě za ním

➢ Sladění a posílení týmu, motivace k naplňování firemní vize



Genesis
Konzultační platforma

GA.ME Europe 
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Komu je hra určena

Všem, kdo chtějí zjistit více o svých životních

snech a osobních projektech. Každému, kdo

chce zažít psychologické poradenství a 

koučování jinak anebo se věnovat jedinečné

sebe-rozvojové aktivitě ve volném čase



GA.ME Europe
www.wearethega.me
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Herní varianty
Do hry Genesis lze integrovat různé další koučinkové techniky -

každý facilitátor tak může pro klienta vytvořit individuální a

originální způsob hry

Možnosti osobních projektů

Osobní a rodinný život, profese a práce, vztahy, změna bydliště, hledání

životní energie, smyslu i hodnot



Čas pro sebe
Antistresový nástroj

GA.ME Europe
www.wearethega.me

13

Výsledek hry
➢ Dobití energie

➢ Stav spontánní radosti ze života

➢ Znovuprožití dávno zapomenutých zážitků

Komu je hra určena

Každému, kdo se cítí unavený, vyhořelý, potřebuje si

připomenout, jak důležité je prožívat radost ze života. Firmám, 

které hledají jedinečnou teambuildingovou aktivitu, chtějí

strávit příjemný čas s kolegy. 



GA.ME Europe
www.wearethega.me
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Genesis live

MatriX

Genesis

NetWorker

Startup

Čas pro sebe

Hrajeme i online
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Jan Bureš
Spoluzakladatel GA.ME Europepodnikatel, firemní a osobní trenér

Mým snem vždy bylo propojit hry a školení ve firmách tak, aby školení nenudila a měla 
výsledky. A to se mi splnilo. Jako hlavní vedoucí her v GA.ME Europe přicházím denně do 
styku s řadou zajímavých lidí a mohu jim formou hry předávat své bohaté zkušenosti.

Helen Zubritska
Spoluzakladatelka GA.ME Europe, podnikatelka, business developer a osobní trenér

Za svou praxi jsem vybudovala mnoho úspěšných firem v různých oblastech
podnikání. Život mě naučil, že jednou z nejefektivnějších forem získávání
zkušeností je prožít si to. Naše hry k tomu přímo vybízejí. Našla jsem v nich
také cestu, jak své rozmanité zkušenosti sdílet.
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… stačí nás kontaktovat!

Monika Součková 

externí korporátní business partner 

tel. + 420 723 833 733 

e-mail: monikasouckova@seznam.cz

Co byste teď od nás mohli získat:

• Přehled dalších her z našeho portfolia (osobní rozvoj/koučink, 

směřování k cíli, RPG teambuildingy)

• Kompletní přehled využití našich deskových her

• Podrobný popis, složení a cenu hry

• Účast v otevřené hře

• Školení na bázi deskové hry pro vaši společnost

• Hru pro trvalé použití vašimi manažery, kouči a personalisty

Další informace …

mailto:monikasouckova@seznam.cz



