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MASZYNA GOLDBERGA

Kreatywność w tworzeniu, precyzja w 
układaniu każdego z elementów i 
satysfakcja z efektu końcowego. 

Stworzona przez zespół konstrukcja, dąży 
do osiągnięcia prostego celu, wykonując 
możliwie najbardziej skomplikowaną drogę 
i serię czynności.

Idealny sposób efektywnego budowania 
zespołu i wzajemnych relacji. Każdy 
uczestnik i każda myśl konstrukcyjna ma 
ogromne znaczenie. Tutaj liczy się przede 
wszystkim praca zespołowa i kreatywne 
myślenie.

Tylko właściwe skonstruowanie 
poszczególnych elementów pozwoli 
drużynom na uruchomienie całego układu.

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 20 DO 200 OSÓB.



WIELKOFORMATOWY OBRAZ

Prawdziwym wyzwaniem w tej zabawie 
jest komunikacja pomiędzy członkami 
zespołu każdej z drużyn.

W finale bowiem, wszyscy z 
poszczególnych elementów będą musieli 
ułożyć części w logiczną z oryginałem 
całość.

Każdy zespół drogą wewnętrznego 
losowania wybiera swojego lidera, którego 
zadaniem będzie: 

wylosowanie projektu, przekazanie 
szczegółów pracy do swojej drużyny, 
rozdzielenie obowiązków, koordynacja 
pracy, kontrola jakości projektu.

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 20 DO 200 OSÓB. 



WINE CASINO

Wine Casino to świetna zabawa 
integracyjna, łącząca w sobie klimat 
prawdziwego kasyna z degustacją wina.

Do Państwa dyspozycji oddajemy:

- profesjonalne stoły do Wine Casino.
- atrybuty do zabawy: żetony , czarne 
kieliszki, fiolki z aromatami wina.
- wyspecjalizowanych i doświadczonych 
sommelierów.

Propozycje gier:

odgadywanie koloru wina , rozróżnianie 
aromatów, rozróżnianie szczepów

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 20 DO 200 OSÓB.



DEGUSTACJA WINA

Zapewniamy:

- prowadzenie przez profesjonalnego 
sommeliera.
- praktyczną wiedzę z zakresu historii, 
produkcji i degustacji wina.
- szkło do degustacji.
- alkohol do degustacji.

Plan Spotkania:

- wprowadzenie
- historia wina
- opis i charakterystyka wina
- regiony produkcji Stary i Nowy Świat
- proces produkcji
- degustacja 4 rodzajów wina

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 10 DO 100 OSÓB.



WALKA NA NOŻE I WIDELCE

Zapraszamy Państwa do udziału w zabawie 
„Walka na noże i widelce”

Całą Państwa grupę podzielimy na 
mniejsze zespoły, których zadaniem będzie 
przygotowanie  trzech potraw:
sałatki, przystawki i dania głównego.

Nie ma przepisów, liczy się tylko 
kreatywność i współpraca całego zespołu.

Każda grupa dostaje do dyspozycji w pełni 
profesjonalne stanowisko wyposażone w 
artykuły spożywcze i akcesoria potrzebne 
do przygotowania popisowych dań .

Na zakończenie spotkania wszystkie 
drużyny zostaną ocenione przez  
prowadzącego event szefa kuchni.

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 20 DO 200 OSÓB. 



WARSZTATY KUCHENNE

Formuła warsztatów kulinarnych 
umożliwia niewymuszoną integrację i 
ułatwia budowanie relacji w zespołach 
uczestników, całkiem sobie nowych jak i w 
zespołach, gdzie uczestnicy już się znają.

Jest to mądra i bardzo wciągająca formuła 
nawiązywania nowych znajomości, a także 
odkrywania międzynarodowej kuchni i 
świata kulinariów.

Warsztaty kulinarne to spotkanie 
integracyjne, gdzie podczas około 2 godzin 
uczestnicy wspólnie z Chefem
prowadzącym przygotowują ustalone 
wcześniej menu na wspólną kulinarną 
ucztę !

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 15 DO 50 OSÓB.



WARSZTATY CZEKOLADY

Zapraszamy do przepysznego świata
słodkości.

Pod fachowym okiem, będzie można 
spróbować własnych sił w kreacji trufli. 

Wśród produktów do samodzielnego 
wykonania czekoladek znajdą się: 
korpusy czekoladowe, różne smaki 
nadzień, różnorodne posypki do 
obtaczania trufli, 3 smaki czekolad. 

Stworzone wyroby, będzie można 
zapakować i zabrać do domu. 

Goście otrzymają wszystkie niezbędne 
akcesoria do stworzenia przepysznych 
czekoladek.

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 15 DO 200  OSÓB.



KASYNO

Kasyno na imprezę integracyjno-firmową 
jest jednym z lepszych pomysłów na 
dostarczenie bawiącym się gościom 
niezapomnianej rozrywki.

Kto z nas nie chciałby poczuć się jak James 
Bond trzymający w garści żetony warte 
miliony dolarów!

Która z Pań nie chciała nigdy usiąść przy 
stole do ruletki w pięknej sukni i rzucić na 
szalę wszystkie swoje (na szczęście 
wirtualne) pieniądze, popijając pysznego 
schłodzonego drinka!

Dysponujemy stołami do :

- pokera
- black jacka
- ruletki

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 30 DO 200 OSÓB.



STREFA ROZRYWKI

Na imprezy wieczorne polecamy 
skorzystać z naszej oferty atrakcji.

Do Państwa dyspozycji możemy oddać 
stoły do kasyna( poker, black jack ,ruletka).

Stoły do do gry w piłkarzyki, tarcze do 
darta czy flippery.

Posiadamy również symulatory VR Oculus i 
HTC VIVE.

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 20 DO 200  OSÓB.



TURNIEJ W PIŁKARZYKI

Kto z nas  choć raz nie próbował zagrać w 
tę klasyczną barową grę?

Tym razem zapraszamy do zabawy w 
formie turnieju. 

Niech wygrają lepsi!

Turniej w piłkarzyki, to idealne 
urozmaicenie imprezy integracyjnej.
Świetna zabawa, niesamowite emocje i 
zacięta rywalizacja - to wszystko czeka na 
uczestników zabawy.

Zbierz zespół i dołącz do rywalizacji.

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 20 DO 200  OSÓB.



LIP DUB

Kręcenie lipdubu jest doskonałą zabawą i 
świetną formą integracji.

Reżyser, operator steadi camu, mistrz 
oświetlenia oraz koordynator.

Na początku wraz z organizatorem, 
dokonujemy wyboru utworu oraz 
uzgadniamy wstępną koncepcję teledysku.

Etap pierwszy poświęcony jest na 
przygotowania- zapoznanie się z miejscem 
realizacji i opracowanie trasy. 

W drugim etapie następuje tworzenie 
teledysku wraz z uczestnikami grupy.

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 30 DO 200  OSÓB.



SPEED ARCHERY

To połączenie gry w speedball z 
elementami łucznictwa.
Bardzo szybkie rozgrywki, rywalizacja
drużynowa, dużo śmiechu i zabawy - tak w 
skrócie możemy określić ten nietypowy
sport.

Zawody Speed Archery rozgrywane są na
specjalnie przygotowanym polu, z 
wykorzystaniem profesjonalnych łuków i
strzał zakończonych piankowym grotem. 
Każdy zawodnik biorący udział w 
zawodach wyposażony jest w maskę, w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Rozgrywka polega na zdobyciu jak
największej ilości baz, punktów
celnościowych i eliminacji przeciwników.

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP DO 30 OSÓB LUB 
JAKO JEDNA Z AKTYWNOŚCI W SCENARIUSZACH 
TEAMBUILDING.



CQB

Jeśli chcecie poczuć się jak prawdziwi 
antyterroryści,  zapraszamy do 
skorzystania z naszych warsztatów CQB.

Szkolenie prowadzone przez byłego 
żołnierza elitarnej jednostki GROM 
pozwoli Wam poznać tajniki samoobrony,  
nauczy jak reagować w kryzysowych 
sytuacjach i wprowadzi w tajniki pracy 
służb specjalnych.

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 10 DO 40  OSÓB.



TECHNIKA ESTRADOWA 

Każdy event potrzebuje odpowiedniej 
oprawy.
Niezależnie czy jest to klasyczna impreza 
firmowa z dj-em czy uroczysta gala.

W naszej ofercie posiadamy odpowiednie 
zaplecze techniczne do przygotowania 
każdego rodzaju wydarzenia.

- nagłośnienie
- oświetlenie 
- ekrany diodowe
- ekrany projekcyjne
- telewizory 60 i 80 cali



FOTOLUSTRO 

Fotolustro to następca fotobudki.
Idealna atrakcja na każdą imprezę 
integracyjno-firmową.

Dużo śmiechu i zabawy.

Dotknij lustro, a wyświetlane animacje 
poprowadzą Cię przez cały proces
tworzenia śmiesznych fotek.

Efekt WoW gwarantowany!

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 20 DO 200  OSÓB.



MEBLE I DEKORACJE NA EVENT 

Dysponujemy dużą ilością mebli i 
dodatków, które wzbogacą wizualnie każde 
spotkanie firmowe.

W ofercie posiadamy:

- sofy
- stoliki
- girlandy świetlne
- kule LED
- namioty imprezowe
- dekoracje kwiatowe


