




Wraz z naszymi podwykonawcami przygotowaliśmy specjalną ofertę dla dzieci!* 

vol. KIDS

*Kliknij tu, żeby przejść do oferty online dla dzieci



Eventy online



Konferencje i panele dyskusyjne

Realizacja wydarzania np. w studio lub w sali konferencyjnej, w której umieścimy scenografię i oświetlenie. 
Równocześnie na sali będą tylko prowadzący oraz operatorzy kamer. Stanowisko reżyserskie, tzw. Reżyserka 
zostanie umieszczona w innym pomieszczeniu. 
Zapewniamy obsługę dźwiękową (mikrofony bezprzewodowe, mikroporty, mikrofony nagłowne).  
Całość zostaje podłączona do specjalnego systemu telekonferencyjnego razem z systemem transmisyjnym, która 
zezwoli na łączenie się podczas transmisji na żywo z osobami , które są – poza studiem/salą konferencyjną i 
prowadzenie z nimi rozmowy na żywo! 
W przypadku serwisu YouTube oraz zamkniętych serwerów transmisyjnych możliwa jest transmisja w dwóch wersjach 
językowych, które samodzielnie będzie można przełączyć w playerze.



Konferencje i panele dyskusyjne

Platforma Facebook 

Transmisja w jakości 720p  
Silne wsparcie przy budowaniu zasięgu wydarzenia  
Możliwość wykorzystania głosowania #hasztagami  
Możliwość interakcji przy wykorzystaniu reakcji  
Brak określonego limitu widzów  
Brak opłat za wykorzystanie platformy  
Możliwość podłączenia prezentacji do transmisji  
Możliwość połączenia telekonferencyjnego i dodanie  
obrazu telekonferencji do transmisji na żywo 

Platforma Youtube 

Transmisja w jakości 4K/HD  
Bardzo dobre zabezpieczanie przed zerwaniem transmisji  
Niskie wsparcie dla promocji wydarzenia  
Możliwość uruchomienia czat z moderacją  
Brak określonego limitu widzów  
Możliwość podłączenia prezentacji do transmisji  
Możliwość połączenia telekonferencyjnego i dodanie  
obrazu telekonferencji do transmisji na żywo  
Możliwe są dwie wersje językowe transmisji 

Zamknięta platforma serwerowa 

Niepubliczne zabezpieczone serwery transmisyjne • 
Możliwy dostęp poprzez podanie loginu/hasła 
Możliwy dostęp po dokonaniu płatności 
Transmisja w jakości HD 
Konieczność określenia ilości odbiorców • Dostępny 
czat z moderacją 
Dedykowana strona www 
Możliwość umieszczenia na stronie www materiałów 
(prezentacji, 
zdjęć) do pobrania 
Możliwość połączenia telekonferencyjnego i dodanie 
obrazu 
telekonferencji do transmisji na żywo 
Możliwe są dwie wersje językowe transmisji 



Team building

Team building online to cyfrowa opcja przeprowadzenia integracji. 
Polega ona na grze na własnym tablecie, telefonie lub komputerze, który łączy uczestników ze sobą 
nawzajem za pomocą specjalnej aplikacji. 
W aplikacji znajdujemy dedykowaną grę - może to być gra w której zawarte są cele i wartości, które firma 
chce przekazać swoim pracownikom.  
Gra jest budowana indywidualnie oraz jest personalizowana pod logotypy klienta. 
Przed startem gry każdy uczestnik dostaje prostą instrukcję pobrania aplikacji i zasady gry oraz ,w razie 
niejasności, może zadzwonić do konsultanta.











Team building

1. Icebreaker przy kawie i herbacie 

Zbudowany specjalnie dla zdalnych zespołów, Tea vs Coffee to zabawa w degustacje, ktora ma być ice breakerem! Około tygodnia przed 
wydarzeniem wysyłamy każdemu z twoich pracowników pakiet zawierający mieszankę czterech specjalnych herbat, kaw i naparów. 
Każda koperta jest oznaczona jako „nie otwieraj”, aby zachować wielką niespodziankę na dzień wydarzenia. 

W dniu degustacji Twój zespół loguje się do wirtualnej kafejki wideo, w której przyjazny barista dzieli się historiami, prowadzi gry  
i prowadzi ceremonię degustacji herbaty i kawy. Wydarzenie jest zabawne, edukacyjne i ma globalny charakter.  

2. Integracja przy ognisku 

Wirtualne ognisko, to zabawa która obejmuje opowiadanie historii o duchach, gry, ice breakery, konkursy i tworzenie. To prawdziwa 
zabawa podczas prawdziwej "nocy obozowej", bez konieczności stosowania środków odstraszających komary i wychodzenia z domu. 

Przed „ogniskiem" wysyłamy kurierem każdej osobie w drużynie małą paczkę z materiałami. Ta zabawa stworzy niepowtarzalne wspólne 
wspomnienia, dobre wibracje i zaangażowanie w Twojej organizacji. 
Aktywność jest moderowana przez konferansjera online, który przeprowadza uczestników przez cały program. 

3. Story telling jako warsztat 

Story telling to nie tylko ciekawy team builing, ale także nauka dobrej prezentacji.  
Z pracownikami łączy się osoba, która na codzień zajmuje się wizerunkiem podczas prezentacji i technikami prezentowania. Podczas 
krótkiego wykładu omawia najważniejsze kierunki prowadzenia prezentacji, a następnie przechodzi do warsztatów. Warsztaty polegają 
na pokazaniu przez uczestników swojego ulubionego przedmiotu, rodzinnej pamiątki lub sentymentalnej rzeczy. Każdy ma za zadanie  
w 5 minut opowiedzieć o swoim przedmiocie stosując techniki, których nauczył się podczas wykładu. 

Ponadto jesteśmy w stanie przygotować dedykowane warsztaty, icebreaker lub zabawy uatrakcyjniające zdalną pracę. W ciekawy i fajny 
sposób wraz z naszymi ekspertami i prowadzącymi możemy przygotować warsztaty nauki pracy zdalnej oraz zarządzania zespołami 
zdalnie.

Oprócz gry team buildingowej proponujemy inne rozwiązania które przy wykorzystaniu techniki i online’u pomogą nawiązać relacje  
z Twoimi pracownikami.



WHITESAND  
DLA  

DZIECI



Korepetycje online oraz wspólne
odrabianie lekcji dla dzieci do lat 12

CO PROPONUJEMY?

Poranny rozruch w formie mini-disco,
zabaw ruchowych, jogi, zajęć

tanecznych

Zajęcia kreatywne w następujących
grupach wiekowych: 4-7 lat, 7-10 lat,

10-13 lat

Codzienne wyzwania, które zachęcą
dzieci do powrotu następnego dnia



Korzyści
dla firmy i
rodziców oznacza, że wszyscy rodzice, których

praca nie jest obecnie możliwa z
powodu opieki nad dzieckiem - będą
mogli do niej wrócić z pełnią sił i
spokojem o zajęcie dla najmłodszych

OBECNY RODZIC

oznacza dla pracodawcy wiele - dzięki
naszym zajęciom online rodzice będą
mogli zająć się spokojną pracą w
domowym zaciszu. 

SKUPIONY I ZADOWOLONY
RODZIC



Dzieci 4-7 lat, blok ruchowy
zumba, zajęcia teatralne, tworzenie wspólnego
spektaklu, zajęcia improwizacyjne, wspólne
muzykowanie, bitwa na karaoke, internetowa orkiestra

PRZYKŁADOWY
PROGRAM

Dzieci 4-7, blok kreatywny
każdy dzień tygodnia może być innym tematem: eko-
poniedziałki – dzieci tworzyć będą z zebranych
niepotrzebnych przedmiotów prawdziwą sztukę; 
teleturniejowe wtorki – familiada, quizy i inne rozgrywki

Dzieci 7-10 lat
wykorzystanie możliwości Internetu do zabawy –
wirtualne kalambury, kreatywne zadania do wykonania
w specjalnie stworzonym serwerze Minecraft i innych
popularnych grach sieciowych pod okiem animatora

Dzieci 4-12 lat
Korpetycje i wspólne odrabianie
lekcji i prac przedszkolnych 



Rodzinne weekendy stają się obecnie nie lada
wyzwaniem, dlatego dla najmłodszych dzieci

(0-3 latka) oraz ich rodziców i rodzeństwa
przygotowaliśmy zupełnie darmowe plansze

do wspólnych zabaw w domu - wraz z
wyjaśnieniem i wszelkimi potrzebnymi

materiałami do druku. Zapraszamy do zabawy!

ZUPEŁNIE ZA
DARMO



Kontakt
Grupa Whitesand sp. z o.o. sp.k. 

kontakt@whitesand.pl 
602 874 671

mailto:kontakt@whitesand.pl

