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ВЪВЕДЕНИЕ

ТЕМАТА Е ОБЩУВАНЕ
Във времето на технологиите все

повече сме свързани с Интернет, но

все по-малко със себе си и с другите.

Използваме картинки, за да изразим

емоции. Говорим повече, а казваме по-

малко. Слушаме, но не чуваме. И рядко

се замисляме, че пълноценният живот

започва с пълноценно общуване – 

в семейството, в училище, на

работното място.



ДАРПЛЕЙ

ТОВА Е ИГРА, С КОЯТО 

общуваме ефективно. Споделяме

идеите си свободно, без да бъдем

прекъсвани. Слушаме внимателно,

свързваме се с другия на по-дълбоко

ниво. Търсим решения, развиваме

езиковите си умения, вслушваме се във

вътрешния си глас. Откъсваме се от

ежедневието и потъваме в магията на

думите, слушайки и говорейки. 

От сърце. И всичко това – докато се

забавляваме.



Методът на общуване

1 За кого
За всички възрасти, в

неформална и в

корпоративна среда, за

образователни цели. 

2 Идеята
Всеки се поставя в ролята на

оратор и слушател, изпитвайки

удоволствието и на двете

предизвикателства.

3 Въпросите
Изненадват, вдъхновяват,

провокират въображението,

мотивират.

4 Ефектът
Със завъртането на пясъчния

часовник преоткриваме себе си

и човека, с когото играем.



Дарплей стимулира пълноценното общуване на живо, създава

пространство за сплотяване и обмяна на знания и идеи, развива

емпатията и позволява на всеки да се почувства значим, развива

мисленето и е отлично средство за решаване на конфликти. 

В играта няма победители, всички печелят. 

Безценното умение да общуваме по-добре.

Наградата



ИЗДАНИЯ
- Darplay Класик 

- Мъдростта в родителството

- За двойки

- Рожден ден

- Женственост

- Себепознание

и най-новото - Личностно развитие



АВТЕНТИЧЕН ПОДАРЪК 

ЗА РАЗВИТИЕ
Служители Клиенти Бизнес

партньори



АВТЕНТИЧЕН ПОДАРЪК,

СЪЗДАДЕН В БЪЛГАРИЯ
Служители

Защото играта е

ценна за семейство и

приятели

Клиенти

Защото посланието е

за повече пълноценно

общуване, уважение и

подкрепа

Бизнес партньори

Защото това е

полезен, смислен и

ценен подарък,

устойчив във времето



СПЕЦИАЛНО ЗА
СЛУЖИТЕЛИ

Съчетайте
играта като корпоративен подарък с

онлайн събитие за Вашите служители. 

- Какво представлява, как се прилага,

какви са ползите от този начин на

комуникация?

- Защо е важно да общуваме в екипа?

- Как да подпомогнем емоционалната

интелигентност в корпоративна

среда?



ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ

1 комплект

15 лв.

10 бр.

12 лв./бр.

100+

11 лв./бр.

*Условията за организиране на събития, обучения и тиймбилдинг 

се договарят допълнително.



ОТЗИВИ
„Много приятни игри - повдигат интересни въпроси, върху които обикновено

разсъждаваме индивидуално и наум.“

„Харесва ми! Много емоционално като начин на общуване, за който не съм се

замисляла преди.“

„Мисля, че играенето на Дарплей е много полезно, ако искаш да се научиш да се

изказваш добре пред публика и да разсъждаваш по някаква тема.“

„Чувствам се много добре. Смятам, че играта допринася за общуването между

колеги и развива вербалните качества на човек.“

„Играта е прекрасна! Аз съм учител и директор на училище. На последния

педагогически съвет играхме с колегите. Много я харесаха. Общуването е

изкуство.“



ОТЗИВИ
„Вчера си получихме картите - превъзходни са! Пробвахме ги веднага.

Изключително простички и точно това ги прави изумителни. Нещо малко за

голям ефект :) Всеки дом трявба да има такива, да ги има във всяка група в

детската градина и във всеки клас в училище."

„Игра, която сплотява. Игра, която те учи да изказваш мислите си на глас и да

слушаш отсрещната страна без да й натякваш своето мнение. Игра за

приятели, за семейството, за непознати дори. Винаги, когато искаш да кажеш

нещо или просто да послушаш...“

„Дарплей е идеалният подарък за бизнес партньори и гости от чужбина -

забавна, позитивна и направена в България.“



СЪЗДАТЕЛИ

Деница

Александрова
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Кънчева

Румяна
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ЗА КОНТАКТИ

Румяна Ковачева

0884 320 324

kovacheva.rumi@gmail.com

www.darplay.com
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http://darplay.com/
http://soulfoodphoto.com/

