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Diverta, som una empresa especialitzada en
gestió d'events formada per un equip
interdisciplinari.
Tots els components de Diverta som
professionals de diferents camps i matèries,
fet que ens permet oferir un servei diferent i
personalitzat.

El nostre objectiu es fer viure experiències,
per això les nostres activitats pretenen
incentivar i motivar a la gent, potenciant la
participació, la cohesió de grup i la diversió,
sense deixar de banda els valors
empresarials.

QUI SOM?

QUÈ FEM?

"Digues-m'ho i ho oblidaré, mostra-m'ho i ho
recordaré, implica'm i ho entendre"
Confuci

www.diverta.cat
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01 COL·LABORACIÓ.
02 COMUNICACIÓ.
03 GESTIÓ DE RECURSOS.
04 CAPACITAT RESOLUTIVA.

01 TREBALLADORS MÉS IMPLICATS EN LA SEVA FEINA.
02 MILLORES DE PRODUCTIVITAT.
03 MILLORES EN L’AMBIENT LABORAL.
04 BENEFICIS ECONÒMICS A MIG I LLARG PLAÇ.

QUINES APTITUTS
PRETENEM POTENCIAR?

QUÈ ACONSEGUIRÀ
L’EMPRESA?

www.diverta.cat
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ON TREBALLEM?

diverta:

01 HOTELS.
02 ESPAIS PER EVENTS.
03 SALAS DE FESTES.
04 CENTRES DE CONVENCIONS.
05 A LA PRÒPIA EMPRESA.

www.diverta.cat
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TEAM BUILDING
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Cursa d’orientació

Coaching empresarial

Cursa per grups on el més important no es la
velocitat, sinó la capacitat d’orientar-se així com la
col·laboració entre els diferents companys d’equip.

Augment de clients? Augment de vendes?
Augment de productivitat?
A través de les nostres conferències i xerrades
augmentarem al confiança en el treballador,
que es cregui les seves idees, que cregui en ell
mateix, i que tot això es transmeti en el grup
de treball. Donarem forma a les propostes per
tal d’aconseguir els objectius marcats.

Gimcana per adults

Risoteràpia

Personalitzada i tematitzada segons l'empresa. Els
participants podran demostrar la seva velocitat,
habilitat i coneixements a partir de jocs originals
que faran que tothom s'ho passi d'allò més bé.

Es la teràpia destinada a millorar l'estat físic i
psicològic a traves del riure. Utilitzem tècniques
que ajuden a alliberar les tensions del cos per
acabar esclatant de riure.

Gimcana Champions
Sport Crazy

Cocktail Experience

Proves físiques, boges i extremes amb materials i
normes surrealistes. Una gimcana només apte per
als més atrevits i els més valents.

Descobreix com elaborar els millors còctels
nacionals i internacionals! Els nostres experts us
explicaran tot el que necessiteu saber. Orígens,
propietats i trucs per ser un autentic barman!
Inclús us farem elaborar el vostre propi còctel!

www.diverta.cat
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TEAM BUILDING
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Gin Tònic Experience

Great Talent

A través dels nostres professionals, descobrireu
tots els secrets de les millors ginebres i de les
tòniques mes exòtiques. Aprendreu a elaborar
els gin tònics mes originals, i us convertireu en
autèntics experts en la beguda de moda.

Dos coreògrafs proposaran diferents
coreografies de pel·lícules i musicals famosos.
Es dividiran en grups, assajaran, es
disfressaran i al final ho hauran de
representar davant de tothom! Portem
Broadway on vulgueu!

Hollywood Time

Gimcana cultural Express

Us podreu sentir estrelles per un dia! Ens
dividirem en grups i haureu d'elaborar un
història amb diàlegs, buscar localització, fer el
càsting, la producció, i desprès... acció!! Ho
gravarem com si fos una pel·lícula i després ho
veurem tots junts!

Es dividirà el grup en diferents equips. A cada
equip se li donarà una targeta de participació i
un quid bàsic per poder superar les proves que
estaran repartides per diferents punts. Història,
art, gent, tradicions, festes, costums, producció,
producte... La gimcana finalitzarà al mateix punt
de partida, on es farà una prova final i
posteriorment hi haurà premis per tothom.

Cooking Master Class
Voleu viure la cuina des de dins? Els
participants es convertiran en un equip de cuina
real. Planificaran un menú, gestionar recursos
per aconseguir ingredients a través d’una sèrie
de proves, comunicar-se amb la resta d'equips
per tal de elaborar els plats, i al final, es jutjarà el
conjunt.

Tallers formatius
· Comunicació
· Interpretació
· Creativitat
· Dinamiques de grup

www.diverta.cat
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ACTIVITATS D’OCI
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Discomòbils

Marujas

Per fer ballar a tothom, amb música de tots els
estils i per tots els gustos. Treballem amb
material d’última generació. Disposem del DJ
que més s’adapti a cada públic. Sabem com fer
gaudir la gent!

Una manera molt divertida de dinamitzar una
trobada, festa o sopar. Les nostres “marujas”
apareixen en escena per crear un gran
rebombori. L’èxit i la diversió estan assegurats
amb aquesta proposta que s’adapta en cada cas
segons els públic assistent.

Inflables per adults

Karaoke

Pista Americana, Bumper Ball... i tot un seguit
d’inflables perquè tothom es torni a sentir com
un nen amb tot un seguit d’inflables pensats per
els adults.

Per tal que tothom pugui demostrar les seves
dots d’artista, Diverta proposa el seu Karaoke.
Pantalla amb projector pantalla LCD, equip de so,
llums, màquina de fum i un gran llistat de
cançons perquè tothom es pugui sentir una gran
estrella dalt de l’escenari.

Festa de l’escuma

Blanche Calafell

La festa de l’escuma més divertida! Música,
animació, ball, escuma i aigua!

Un espectacle/paròdia sobre el teatre de
revista, on el públic interactua i participa del
show. És totalment adaptable segons la
tipologia de públic, ubicació i posada en escena.
Una proposta diferent, divertida, participativa i
plena de situacions rocambolesques.

www.diverta.cat
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Cambrer - Convidat fals
Una opció divertidíssima on no podreu parar de
riure veient com els nostres actors us fan creure
que són un cambrer o convidat més, però on
finalment podreu descobrir que tot ha estat un
"muntatge"!

diverta:
Monòlegs
Duet Humoristic
Una divertida proposta per amenitzar tot
tipus de festes i trobades. Un toc d’humor
sútil i intel·ligent que serà un no parar de
riure. Possibilitat de personalitzar
l’espectacle.

Màgia
Deixeu-vos emportar pels trucs de màgia més
especials dels nostres mags, de ben segur que
quedareu bocabadat! Humor, participació i molta
màgia.

Guateque Disco Night
La millor festa dels 80’ i 90’. Música, animació,
disfresses, photocall, ... una gran festa
tematizada per retornar a la música més
remember. Opcional + Karaoke.
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08560 Manlleu. Osona. Barcelona
Tel. 938 515 222 / 610 84 51 34
E-mail: info@diverta.cat
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17130 L’Escala. Girona
Tel. 972 771 385 / 629 36 21 05
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Carrer Toledo, 5
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Tel. 93 536 33 42 / 601 14 73 44
E-mail: Info3@diverta.cat
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www.diverta.cat/educa
www.moxitoxi.com
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