GOLD OF THE DESERT KINGS™

Transforme atividade em produtividade e maximize os resultados!
A EXPERIÊNCIA

Há ouro nas montanhas e ele pode ser seu... se você conseguir sobreviver ao deserto que está no caminho. Essa aventura
interativa desafiará sua equipe a trabalhar junta de maneira planejada, organizada e focada, pois a competição é acirrada e o
relógio não para. Lutando contra diferentes pressões e limitações, você e seus companheiros de aventura deverão cruzar o vasto
e perigoso deserto, pegar o máximo de ouro possível e voltar para casa sãos e salvos, aproveitando ao máximo cada momento
e cada decisão para poderem sobreviver e vencer. De um simples expectador, transforme-se em um explorador determinado!
Descubra o verdadeiro impacto de planejar, preparar-se e executar! Elimine a frustração de atividades desperdiçadas e
transforme-as em produtividade que gera resultados. Isso tudo é o verdadeiro Gold of the Desert Kings.
APRENDIZADOS-CHAVE
Os participantes aprenderão a:

•	Distinguir entre uma atividade que afasta você do seu objetivo
e a produtividade que o aproxima dele.
•	Perguntar “O que é possível?” em vez de “O que é exigido?”
para vencer as limitações percebidas.
•	Planejar, preparar e executar – sem nunca perder seu objetivo
de vista – para maximizar a produtividade e os resultados.
•	Coletar, avaliar e utilizar as informações disponíveis, fazendo
ajustes dos planos de acordo com as pressões e as surpresas.

D UR A Ç Ã O D E 3 A 4 H OR A S
GR UPOS D E 10 A 5000 PA RTIC IPA N TES
EQUIPES D E 2 A 6 PA RTIC IPA NTES
A PR OPR IA D O PA R A EQUIPES D E TO DO S
OS NÍV EIS H IER Á R QUIC OS
ID EA L PA R A C ONV ENÇ ÕES OU
TR EINA M ENTOS

•	Adotar sempre uma postura estratégica perante qualquer
desafio. Desenvolver hábitos duradouros de produtividade.
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