گردهماییهایسازمانی
متد نوبانگ اندیشه
گردهماییها یا رویدادهای خاص سازمانی میتوانند فرصتی باشند جهت ایجاد فضایی غیررسمی و پویا برای شرکتکنندگان ،اعم از کارکنان ،مشتریان ،شباکاه
همکاران و خانواده ایشان .این برنامهها با طیف وسیعی از اهدافِ مشخص مانند :ایجاد انگیزه ،بهبود روحیه ،افزایش تعلق و تعهد سازمانی ،یادگیری ،بازبینای و
تعیین اهداف فروش ،برنامهریزی استراتژیک و در نهایت تشکیل جماعت های هم پیشه ) (COPیا هم عالقه ) (COIبرگزار میگردند.
مبتنی بر فعالیتهای گروهی و کار تیمی است ،روحیه همکاری را بهبود داده و فضای ارتباطی موثری را ایجاد مینماید
با استفاده از روشهای تعاملی برای جذب و درگیرکردن داوطلبانه شرکتکنندگان برای بازآفرینی در عین سرگرمی برگزار میشود
قابلیت تعیین خروجی های مشخص و تمرکز بر حوزه های ویژه مانند توسعه بازار ،توسعه پایدار سازمان و توسعه ظرفیت های کارکنان را داراست
گروه نوبانگ اندیشه که مجموعهایست دانش پایه ،تجربه گرا و انسانمحور به همراه تیم متد ،نزدیک به  51سال است که برنامههای تفریحی-آموزشی متعددی
را با استفاده از شبکه همکاران خود به شکل تعاملی و با استفاده از بازیهای گروهی ،فیلمهای منتخب ،ایفای نقش ،گفتگوی گروهی و استفاده از جاذبه هاای
فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،گردشگری ،اجتماعی برای سازمانهای دولتی و خصوصی متعددی طراحی ،کارگردانی و اجرا کرده اند.
هاييازفعاليتهاوسوابقکاری


نمونه
3131

گلوبال پتروتک 054 -نفره ،با خانواده کارکنان ،در دهکده ورزشی کردان

مانترا -برنامه افطاری  024نفره برای شبکه توزیع ،در هتل ازادی

انرژی دانا-برنامه افطاری  054نفره ،با خانواده کارکنان ،در هتل ارم

هولدینگ عمران ماشین  054 -نفره ،خانواده کارکنان ،در هتل اوین

افرند اطلس 024 -نفره ،دستیاران دندانپزشکان منتخب در جهت شکل گیری جماعت های مشترک المنافع  COIدر تهران ,اصفهان و مشهد
کیسون ونزوئال -برگزاری حدود  044فعالیت مختلف برای حدود  044نفر از کارکنان و خانواده ایرانی و  2444نفر از همکاران ونزوئالیی از سال  2402تا 2400

3131
پوراطب – 04نفره سه روزه در گاجره برای شبکه فروش و بازاریابی

ناوگان شرق— 54نفره ،با تمرکز بر نقش هوش هیجانی در بهبود روابط سازمانی

پخش کیال -برگزاری برنامه های  3روزه فصلی  54نفره فروش و بازاریابی در تهران و گاجره و برنامه  54نغره کارکنان انبار در سغر کیش و گاجره
سرمایه گذاری مسکن  54 -نفره ،ارزیابی استراتژیک بازار مسکن برای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش ،هتل هایت چالوس
کیسون—برای  044نفر از کارکنان دفتر مرکزی شرکت به مناسبت روز زن در دهکده ورزشی کردان و  354نفره خانواده کارکنان پروژه منوریل قم در هتل اوین
کیسون -چهار برنامه  254نفره برای خانواده های کارکنان پروژه قطار شهری در اهواز و برنامه  04نفره خانواده مدیران ارشد پروژه درهتل ازادی تهران

3133
سامسونگ 54 -نفره ،در دهکده ورزشی کردان

کاالناوگان شرق 54 -نفره در کارتینگ آزادی

زهراوی 54نفره ،متخصصین کبد با خانواده ،دهکده ورزشی کردان
رایان سایپا -گردهمای سالیانه ،مجموعه ورزشی انقالب

صافوالبهشهر -در هتل المپیک تهران

جهان بهبود (فایزر) 0 -گردهمایی  04نغره ،برای شبکه داروخانه های منتخب

گردهمایی  044 -BATنفر با تمرکز بر تدوین چشم انداز مشترک ،در مجموعه ورزشی کردان

 - JTI Iranدو گردهمایی  054و  544نفره برای شبکه توزیع و خانواده در مجموعه ورزشی کردان

3131وقبل
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا -چهار گردهمایی 044نفری در دهکده ورزشی کردان ،پاییز  08و 0384
گردهمایی مانا -برای  344نفر از توزیع کنندگان شرکت مانا در استان آذربایجان شرقی ()0308

سازمان ملل— 254نفره)2440( UN_Day ،

کاسترول ایران -دو گردهمایی  044نفره برای عوامل فروش و توزیع شرکت  Castrolدر هتل المپیک تهران و هتل گاجره ( 2445و )2440
انجمن های احیاء -دو فوروم ملی و بین المللی برای کمیسیون مشترک انجمنهای علمی در توسعه احیاء (  08و )0300
گردهمایی فارغ التحصیالن دوره  MBAسازمان مدیریت صنعتی– برگزاری دو برنامه  04نفره در دهکده ورزشی کردان ()0300
دورههایبازسازی() Retreat

دوره بازسازی داروگ :ب رای  11نفر از مدیران و کارکنان در دهاکاده
 - Nestle Iranبا موضوع ”یک دست صدا ندارد“ با تمرکز بر کار تیمی در هتل اسپیناس تهران 3152
ورزشی کردان ،پاییز  -JTI 5235برای  4گروه  41نفری از سرپرستهای بازاریابی در هتل رامسر (پاییز  )5235و بازسازی کارکنان اداری در هتل دیزین ،شهریور 5235
- Schlumbergerدو دوره  21نفری مدیران و کارکنان بخش فنی در مجموعه ورزشی کردان ،اسفند  GFATM(UNDP) 5231دو دوره با تمرکز بر تاوساعاه ماهاارتاهاا در
نارنجستان و ساالر دره ()3151

شبكه سالمت و حقوق باروری -دوره  5روزه توسعه کار تیمی به تقاضای  UNFPAایران 2440

نووروردیسک پارس -گردهمایی سالیانه سهروزه در اصفهان ( )5233و در هتل گاجره ( )5233
ایران برای مدیران ارشد در هتل گاجره ،سال 5232

-Shellتسهیلگری دوره بازسازی برای تدوین استراتژی های ورود باه باازار

یونیسف  -با هدف تحلیل علل نارضایتی کارکنان  UNICEFایران ()3151

شركت  SHELLو پیمانكاران چیني -برگزاری کارگاه مدیریت بین فرهنگی ()2440
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