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TELETURNIEJ 1 Z 10

Bazując na znanym z telewizji konkursie 
ulepszyliśmy ich formułę i dostosowaliśmy 
do oczekiwań grup firmowych tworząc 
niepowtarzalny i uniwersalny program.
Ideą wieczoru jest sprawdzenie grupy z 
wiedzy ogólnej - dziedziny takie jak 
historia, muzyka, biologia czy chemia w 
zakresie podstawowym nie powinny 
nikomu sprawić problemu. Gdy jednak 
pojawia się element rywalizacji pomiędzy 
stanowiskami, nieubłaganie upływa czas, a 
członkowie drużyn mają podzielone zdania 
co do odpowiedzi i nagle okazuje się, że 
nawet banalne pytania mogą sprawiać 
problem.  

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 30 DO 100 OSÓB. 



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.



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.



PRZYSTANEK ALASKA

Spróbuj swoich sił w kierowaniu stadem 
psów husky/malamut.

Zajęcia przystanek Alaska to niezwykła
podróż ,w której dowiesz się wszystkiego o 
budowaniu zaprzęgu i roli maszera w 
stadzie.

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP DO 30 OSÓB LUB



OLIMPIADA ZIMOWA

Najważniejszą rzeczą w igrzyskach jest nie 
zwyciężyć, ale wziąć w nich udział.

Sportowa rywalizacja zimą, rozgrzewa 
wszystkich do czerwoności.

-tor saneczkowy
-unihokey
-wyścigi na nartach wieloosobowych
-strzelnica

to tylko niektóre z konkurencji w których 
przyjdzie Wam się zmierzyć.

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 30 DO 150 OSÓB



ELFY I RENIFERY

To nasz autorski program fabułą 
przypominający letnie integracje jak pimp
my ride czy konstruktorzy.

Wyobraźcie sobie że zamieniacie się w
drużynę elfów, która może stworzyć
swojego renifera.

To do niego podczepicie sanie i weźmiecie 
udział w wyścigu na najszybsze rozwożenie 
prezentów.

Tylko od Was będzie zależało jak renifer 
będzie wyglądał.

Do Waszej dyspozycji oddajemy 
-farby, kartony, elementy konstrukcyjne itp

ŚWIETNA ZABAWA GWARANTOWANA

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 30 DO 150 OSÓB



KULIG

Pędząc przez otulony śniegiem las,
opatuleni w ciepłe koce, racząc się 
grzanym winem, będziecie cieszyć się 
atmosferą wspólnego firmowego 
spotkania.

Każda organizowana przez nas wyprawa 
saniami kończy się wspólnym ogniskiem i 
biesiadą ze śpiewami.

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP DO 100 OSÓB



LAS W SŁOIKU

Stwórz swój własny las w słoiku.

Ogrody w szkle – miniaturowe 
ekosystemy, mchy i paprocie zamknięte w 
szklanych słojach, odwzorowujące w skali 
lasy i  runo leśne. 
To małe biosfery, gdzie panujące warunki 
imitują naturalne środowisko życia roślin.

Otoczone szkłem stanowią małe dzieła 
sztuki, a raz zamknięte nie wymagają 
ponownego otwierania i pielęgnacji.

*ATRAKCJA DEDYKOWANA DLA GRUP OD 15 DO 100 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.



POKAZ ILUZJI

Oryginalna atrakcja na każdy event.

Pokazy wykonywane są bezpośrednio
przed publicznością, która w namacalny
sposób może sprawdzić, czym jest iluzja.

Pokazy odbywają się z czynnym udziałem 
publiczności.

Magiczne emocje gwarantowane!



POKAZ MALOWANIA PIASKIEM

Czy kiedykolwiek słyszałeś o malowaniu 
piaskiem? 

Piaskowe animacje to wspaniałe 
widowisko, które porusza i pozostawia 
niesamowite wrażenia. 

Jest idealnym rozwiązaniem na uroczyste 
gale czy rocznice firmowe. 

Za pomocą piaskowych animacji można 
opowiedzieć w zasadzie każdą historię. 
Dobrze sprawdza się na eventy firmowe –
można w bardzo estetyczny i artystyczny 
sposób przedstawić historię firmy, pokazać 
jej główne założenia i wartości, dzięki 
którym odnosi sukces. 



ALTO VIOLIN DUO

Duet  skrzypce altówka.

Idealne dopełnienie każdej kolacji 
świątecznej.

Na swoim koncie mają zagrane wiele 
udanych imprez firmowych.

Na Państwa wydażeniu mogą zagrać
„Carol of the bell”, „ Last Christmas” jak i 
kolędy polskie, angielskie i amerykańskie.



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. 



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.



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.



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.



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.



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.



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



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


