Planeta Impro va néixer en 2001 de la mà de
Jose L. Adserías. Des de llavors comptem
amb més de 10 espectacles d’improvisació, 5.000 funcions i 2.000.000 d’espectadors que avalen el nostre èxit. Aquesta
trajectòria ens situa líders a escala mundial, sent la companyia d’improvisació
teatral pionera a Catalunya.
A Planeta Impro estem en constant
aprenentatge, recerca i desenvolupament de noves tècniques i aplicacions
de la improvisació en diferents entorns.
En 2004 vam realitzar el nostre primer

espectacle enfocat a l’àmbit empresarial, i des de llavors hem treballat amb més de 1.000 empreses de
tota mena de sectors per a contribuir a l’èxit dels seus
esdeveniments.
El nostre compromís és oferir el resultat esperat de
tota acció corporativa dinàmica: divertir, sorprendre
i emocionar.
Oferim un treball professional i especialitzat en la
creació d’espectacles personalitzats per a donar suport a qualsevol tipus d’esdeveniment corporatiu intern i extern, així com formació, cursos i tallers per a
desenvolupar les capacitats i habilitats dels equips de
treball en qualsevol tipus de professió.

ESTÀS PLANEJANT
UN ESDEVENIMENT
CORPORATIU I BUSQUES
UNA EXPERIÈNCIA
ORIGINAL I DIVERTIDA?

SERVEIS D’IMPROVISACIÓ PER ESDEVENIMENTS
La nostra finalitat és aprofitar al màxim les possibilitats de qualsevol esdeveniment corporatiu fins a
aconseguir l’èxit de forma creativa i dinàmica.

Esdeveniments corporatius interns

Esdeveniments corporatius externs

Reunions estratègiques, presentacions a clients,
actes institucionals, sopars d’empresa, convencions internes, team building, concursos, seminaris i workshops, commemoracions, jubilacions…

Campanyes solidàries, accions de màrqueting,
gal·les institucionals, presentacions de producte, inauguracions, exhibicions, road shows, festes promocionals, lliuraments de premis, congressos i conferències…

La gran versatilitat i capacitat de personalització ens han convertit en especialistes en:

Espectacles d’improvisació
personalitzats

Actors infiltrats

Speaker i presentadors

Personatges caracteritzats

Animacions

Formació per a empreses

Descobreix The PA·TA·TA Impro Show, el nou format revolucionari per esdeveniments amb el que fusionem improvisació i fotografia!

SABIES QUE LA TÈCNICA
D’IMPROVISACIÓ REFORÇA
LA COMUNICACIÓ QUE
REQUEREIX L’ÀMBIT
LABORAL?

EL NOSTRE MÈTODE: LES IMPROEXPERIÈNCIES
Les improexperiències són els nostres tallers de
formació enfocats segons els objectius de cada
empresa i personalitzats per a cada grup. En
elles ens servim de les eines que ens dóna la tècnica d’improvisació al costat d’una actitud activa i positiva. Moguts per la premissa “sumar en
equip per a construir”, treballem aquest concepte de forma lúdica i entretinguda per a crear un
ambient distès, reforçant les relacions personals i

professionals de l’equip de treball.
Amb elles experimentem tots els processos als
quals pot veure’s sotmès un treballador, amb propòsits com aprendre a respirar, gestionar l’estrès,
superar la pressió i, en definitiva, millorar diversos aspectes de la rutina laboral a través d’activitats de team building. Una manera divertida de
fer brillar la creativitat, cooperació, lideratge i comunicació efectiva de tots.

Algunes de les nostres improexperiències més populars són:

Equip

Comunica

Innova

Reforçar la consciència de grup
Afavorir la cohesió entre equips i/o departaments
Millorar la comunicació
Regenerar l’energia de l’ambient laboral

Gestionar l’ansietat de parlar en públic
Afrontar la por davant l’imprevist
Guanyar confiança i autoestima
Enfortir la comunicació no verbal

Expandir la imaginació
Detectar oportunitats
Fomentar la creativitat
Potenciar la capacitat de reinventar-se

Reacciona

Lidera

Dialoga

Entrenar l’escolta i empatia
Desenvolupar una comunicació efectiva
Augmentar la capacitat de reacció
Infondre proactivitat

Generar motivació
Incrementar dots de persuasió
Consolidar habilitats comunicatives
Impulsar la consciència sistemàtica

Perfeccionar la capacitat de comunicació
i síntesi
Entrenar l’escolta i l’empatia
Desplegar habilitats comercials
Dialogar des del comportament

Disponibles en català, castellà, anglès, francès i portuguès.
Existeix l’opció de realitzar un taller de formació seguit d’un espectacle d’improvisació.

NECESSITES MÉS
INFORMACIÓ?
www. planetaimpro.com
ventas@planetaimpro.com
Telèfons de contacte:
695 559 508 - 608 219 835

