
Zdalna integracja zespołów oferta

KontaKt:  
tel. (+48) 32 746 01 00  
kom.: (+48) 600 994 707   
e-mail: kontakt@projektefektywny.plonline
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Jest bezpieczna 
dla uczestników Motywuje  

do pracy 

Oszczędza  

czas 

Edukuje  
pracowników 

Łączy ze sobą 
zespoły z całego 

świata

Buduje i pielęgnuje  
relacje w zespole

INTEGRACJA PRACOWNIKÓW – ŹRÓDŁEM SUKCESU
Zdrowe relacje w zespołach pracowniczych to fundament sukcesu. Tylko zgrany i dobrze rozumiejący się zespół jest w stanie spraw-
nie realizować plany zakładane przez managerów. W zespołach pracowniczych, oprócz wysokiego poziomu kompetencji, ważna 
jest przede wszystkim atmosfera, a ta wynika ze stanu relacji między pracownikami. Jeśli relacje są bliskie i pozytywne, zespół pra-
cuje jak dobrze naoliwiona maszyna. Nasza oferta skierowana jest właśnie do zespołów dbających o relacje między pracownikami. 
Integracja zespołu, to świadomy i korzystny wybór, który niesie ze sobą oczekiwane benefity finansowe. Szukasz sposobu na inte-
grację pracowników z wykorzystaniem możliwości, jakie daje internet? Przeanalizuj i dopasuj optymalne rozwiązanie dla swojego 
zespołu. Sprawdź, która z poniższych form integracji jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojego zespołu i napisz do nas. 

Dostarcza innowacyjnych 
form rozrywki

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZDALNĄ INTEGRACJĘ? 

Usprawnia  
komunikację  
w zespołach

Podnosi i utrzymuje  
poziom pozytywnej  

energii w zespole 
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Wyjazdy integracyjne, team building,   
wycieczki dla firm, gry integracyjne,  wyjazdy narciarskie

DECYZJE - INTERAKTYWNY THRILLER NA ŻYWO 

Nasza propozycja wyznacza zupełnie nową ścieżkę na drodze 
profesjonalnej, emocjonującej rozrywki online. Wyobraźcie sobie, że 
scenariusz tej gry tworzycie sami w trakcie jej trwania, a Wasze decyzje 
mogą zaważyć na losie człowieka. To od Was zależy, czy zdoła się uwolnić, 
czy też skutki Waszego postępowania będą pogarszać Jego obecną 
sytuację. W podglądzie na żywo, będziecie mogli obserwować los 
uwięzionego i jego walkę o wolność i ocalenie życia. Słuszność Waszych 
indywidualnych decyzji zostanie przeciwstawiona woli większości,  
a rozwiązanie zawsze pozostanie nieprzewidywalne.

Czas trwania: 2h
Ilość osób: 5-200
Rodzaj atrakcji: gra fabularna

Logika: 5/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

KTO ZABIŁ POKOJÓWKĘ? ONLINE

Bestseller na rynku gier integracyjnych z kryminalnym tłem fabularnym. 
Autorska propozycja Projektu Efektywnego w wersji online. Uczestnicy 
eventu w podziale na zespoły dochodzeniowe rozwiązują zagadkę 
morderstwa pokojówki hotelowej. Do zadań adeptów sztuki  
kryminalnej należy analiza śladów DNA, odcisków palców, stworzenie 
portretu pamięciowego, a także odwiedziny miejsca zbrodni  
w przestrzeni wirtualnej. Czas ucieka, a morderca pozostaje na wolności. 
Wyniki śledztwa okazują się zaskakujące dla prowadzących. Wciągająca 
fabuła kryminalna buduje klimat i napięcie. 

Czas trwania: 2-2,5h
Ilość osób: 5-120
Rodzaj atrakcji: gra fabularna

Logika: 5/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 4/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

BEST  SELLER

SABOTAŻ 

„Sabotaż” to kultowy scenariusz gry integracyjnej, oparty na konwencji 
filmu akcji na żywo, którego częścią są uczestnicy gry. Wciągającą fabułę 
rozpoczyna nudne szkolenie, które przeistacza się w sekundzie w dynamiczny 
film akcji. Okazuje się, że ktoś porwał jednego z Was i szantażuje Waszą 
firmę, a Wy macie niespełna 2h czasu na ustalenie kim są sabotażyści, 
gdzie jest porwana osoba i przygotowanie planu odbicia zakładnika. Całość 
okraszona profesjonalną grą aktorską oraz interaktywnymi atrakcjami 
multimedialnymi. To scenariusz dla wymagających i poszukujących 
rozwiązań w wersji premium. Jeśli szukacie czegoś z efektem “wow”, to 
właśnie znaleźliście. 

Czas trwania: 2-2,5h 
Ilość osób: 5-80
Rodzaj atrakcji: adrenalina event

Logika: 4/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 5/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

BEST  SELLER

BEST  SELLER
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ImPREZA KARNAWAŁOWA ONLINE 
Zapraszamy wszystkich na pełną emocji i świetnej zabawy imprezę 
karnawałową online. Nasza propozycja eventu online to zabawa  
w podziale na zespoły, obejmująca cztery humorystyczne interakcje 
multimedialno-team buildingowe. Prowadzenie przez niezastąpionych, 
profesjonalnych aktorów teatralnych. Podczas imprezy poznacie 
najbardziej szalone rodzaje tańca, będziecie konstruować maseczki 
karnawałowe wg. instrukcji mistrza karnawału, rozwiążecie zagadkę 
urwanego filmu Mariana, po nocnej imprezie, a także staniecie przed 
wyzwaniem jak załagodzić sprawę nocnych SMS-ów naszego bohatera. 
Na najlepsze zespoły czeka nagroda. Zapnijcie pasy i przygotujcie się 
na sporą dawkę endorfin. Niech Wasza impreza zapadnie wszystkim na 
długo w pamięci!

Czas trwania: 2-3h
Ilość osób: 5-200 
Rodzaj atrakcji: gra tematyczna 

Logika: 4/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 4/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

BUnKIER – tHRILLER onLInE

Uczestnicząc w naszej symulacji, wcielicie się w grupę specjalistów 

pracujących nad uratowaniem świata. Bunkier, w którym zostaliście 

zamknięci zapewnia Wam bezpieczeństwo, lecz niesie również 

ograniczenia. Wasza misja i działania stają w obliczu zagrożenia,  

w momencie ataku sabotażystów i hackerów. Tylko pełna współpraca 

online pomiędzy zespołami pozwoli Wam ocalić profesora i jego 

asystenta, opracować szczepionkę, rozpracować grupę przestępczą  

i wydostać się z bunkra, by ocalić pozostałą część ludzkości.

Czas trwania: 2h 
Ilość osób: 5-50
Rodzaj atrakcji: gra fabularna

Kreatywność: 4/5
Logika: 5/5                        
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

ESCAPE ROOm ONLINE

Do waszej dyspozycji przekazujemy kilka różnorodnych wirtualnych 

pokoi. By poczuć atmosferę miejsca możecie założyć okulary VR i wejść 

do środka. Możecie odszukać mordercę, odnaleźć testament hrabiego  

w bibliotece lub spróbować wydostać się z lochu, w którym przetrzymuje 

Was stara wiedźma. Musicie zrobić wszystko, by rozwiązać zagadkę. 

Każdy pokój dostarcza innych wrażeń i bazuje na innym rozwiązaniu 

logicznym. Trudność zdań i czas możemy dostosować indywidualnie.

Czas trwania: 1,5-2h 
Ilość osób: 5-1000
Rodzaj atrakcji: gra logiczna

Logika: 5/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 4/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

BEST  SELLER
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GRa MIEJSKa onLInE

Wczesne lata 20 XX wieku. W Bielsku-Białej działa międzynarodowa, jak 
wtedy mniemano, organizacja zajmująca się wymuszeniami i szantażem 
osób wpływowych nazywająca siebie „Czarną ręką”. Po trudach Policji  
i przy odrobinie szczęścia udało się położyć kres jej poczynaniom. Prawie 
sto lat później ktoś rozpoczął kontynuacje dzieła tej samej organizacji. 
Na celowniku znalazły się hotele, banki, politycy i ludzie wpływowi. List 
z groźbą zdyskredytowania w oczach opinii publicznej dostał również 
jeden z Państwa pracowników. Stajecie przed wielkim wyzwaniem – 
przed Wami jedna z najbardziej zakamuflowanych grup przestępczych, 
która nie cofnie się przed niczym w drodze do osiągnięcia celu.

Czas trwania: 2-2,5h                                               
Ilość osób: 5-120
Rodzaj atrakcji:  
gra miejska online

Logika: 5/5 
Kreatywność:4/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

APOKALIPSA

Scenariusz, jaki mają Państwo przyjemność poznać, to kompleksowy 
team building z nastawieniem na działanie pod presją czasu. Świat 
stanął na krawędzi przez nieudolne decyzje polityków. Mała grupa ludzi 
walczy o przetrwanie gatunku ludzkiego. Być może to ostatnia szansa, 
by przedłużyć istnienie człowieka na ziemi. Każda decyzja jest na wagę 
życia i śmierci, a wszelkie błędy kosztują o wiele więcej niż zazwyczaj. 
Zapraszamy w podróż do post apokaliptycznego świata, którym rządzą 
całkiem nowe reguły.

Czas trwania: 2h
Ilość osób: 5-20
Rodzaj atrakcji: gra słowna RPG

Logika: 4/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

tELEFonY – tHRILLER onLInE

Lubicie się bać? Jeśli tak, to „Telefony” są właśnie dla Was. Uczestnicy 
scenariusza wciągnięci zostają w przerażającą historię rodem z horroru. 
Mechanika gry została skonstruowana w ten sposób, by uczestnicy 
bazowali głównie na interakcji z telefonami. By uratować siebie i swoich 
kolegów z pracy, muszą przeanalizować materiał nagrany w aparatach 
telefonicznych, porozmawiać z niestabilnym pacjentem szpitala 
psychiatrycznego, a także złożyć fakty w jedną spójną całość. Jeśli się 
nie uda, „Telefony” zostaną z Wami już na zawsze…

Czas trwania: 2-2,5h 
Ilość osób: 5-50
Rodzaj atrakcji: gra fabularna

Logika: 5/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda
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Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

ŚWIąTECZNA ImPREZA ONLINE

Świąteczna impreza online to moc najwspanialszych emocji. Całość 
spotkania poprowadzi nie kto inny, jak św. Mikołaj, a postaciami jakie 
wystąpią podczas imprezy będą również niezawodny renifer Rudolf,  
a także bliski współpracownik św. Mikołaja, czyli Elf. Wszystkie trzy 
postaci zapraszają Państwa na zabawę świąteczną, w której będziemy 
min. pisali nowe wersje kolęd, testowali trunki i pierniczki świąteczne, 
rozwiązywali zagadkę wirtualnego pokoju św. Mikołaja oraz zgadywali 
śmieszne zagadki od renifera Rudolfa. Całość prowadzona ze studia  
w świątecznej scenografii. Proponujemy także dwie wersje świąteczne 
go spotkania online, pierwsza to cztery rodzaje atrakcji rozrywkowych 
dla uczestników, a druga to emocjonująca zabawa w zaliczanie 
świątecznych zadań w podziale na mniejsze zespoły. Dla najlepszych 
uczestników czekają nagrody.

Czas trwania: 2h 
Ilość osób: 5-100
Rodzaj atrakcji: zabawa fabularna

Logika: 4/5
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 5/5 

klasyk online hybryda

KWARANTANNA – GRA HUmORYSTYCZNA ONLINE 

Kwarantanna to pełna pozytywnych emocji i humorystycznych zadań 
gra integracyjna online. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że podczas 
okresu kwarantanny, w naszym narodzie pojawiło się wiele zachowań, 
które z perspektywy czasu stają się idealnym materiałem na rozbawienie 
osób w towarzystwie. Gracze pod wodzą „Janusza Biznesu” przechodzą 
przez szereg rozrywkowych zadań, walcząc o papier toaletowy, biorą 
udział w konkursie kreatywnym, rozwiązują korona-krzyżówkę, tworzą 
pandemiczny poemat , oraz epidemiczne maseczki z niczego. Scenariusz 
ma na celu zdystansowanie się do sytuacji pandemicznej, po przez 
humorystyczny, momentami wręcz infantylny rodzaj rozrywki.

Czas trwania: 2-2,5h                                               
Ilość osób: 5-120
Rodzaj atrakcji: gra fabularna  

Logika: 4/5 
Kreatywność: 3/5
Dynamika: 4/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

mAGIA KINA – qUIZ fILmOWY ONLINE

Zapraszamy Państwa do świata Hollywood w wersji online, domu 
wszystkich najwspanialszych gwiazd sztuki filmowej. Światowe salony 
wypełnione celebrytami to marzenie niejednego z nas. Dzisiaj spełniamy 
Państwa wszelkie zachcianki i zabieramy Was na pełen humoru  
i emocji konkurs w klimacie kina. Sztuka aktorska wymaga poświęceń, 
dlatego też przed Państwem szereg wyzwań: sprawdzian z wiedzy 
kinematografii polskiej i światowej, przetestujemy znajomość wielkich 
filmowych kompozytorów, będzie zadanie na spostrzegawczość  
w specjalnie skompilowanych filmowych fragmentach i wreszcie 
stoczycie bitwę na słowa z innymi drużynami, z wykorzystaniem tylko  
i wyłącznie słynnych cytatów z filmów.

Czas trwania: 2-3h
Ilość osób: 5-100
Rodzaj atrakcji: event tematyczny

Logika: 4/5
Kreatywność: 4/5
Dynamika: 5/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda
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GRA ONLINE NA ZAmÓWIENIE

Zapraszamy do współpracy przy projektowaniu rozwiązań szytych 
na miarę, specjalnie dla Państwa firmy. Proponujemy modyfikacje 
naszych sztandarowych tytułów z odniesieniami do Państwa firmy, ale 
także zupełnie nowe scenariusze, zbudowane w oparciu o wytyczne 
przesłane przez naszych klientów. Realizujemy spacery wirtualne  
w Państwa firmach, adaptując je do gier integracyjnych online. 
Tworzymy fabularne historie oparte o życie codziennie z firm naszych 
klientów. Produkujemy nagrania video, dźwiękowe i projekty graficzne, 
które stają się później elementami gry stworzonej specjalnie dla jednej 
marki

Czas trwania: 2h                                 
Ilość osób: 5-200 
Rodzaj atrakcji: Scenariusz indywidualny

Logika: 5/5
Kreatywność: 5/5 
Dynamika: 5/5

klasyk online hybryda

mALOWANIE DZIEŁA ONLINE

Zamysłem eventu artystycznego jest wspólne malowanie obrazu, który 
stanie się symbolem naszej jedności, pomimo odległości jaka nas dzieli. 
Koncepcja obrazu i jego założenia zostawiamy po Waszej stronie, do nas 
natomiast należy obsługa techniczna wydarzenia, by umożliwić Wam 
wizualne  stworzenie dzieła. Gotowy materiał drukujemy w wysokiej 
rozdzielczość i wysyłamy do Waszej firmy w ramce z opisem i datą 
wydarzenia. Wspólne malowanie obrazu to pomysł na kreatywny event 
dla pracowników. Relaks, dobre emocje i team building w jednym. 

Czas trwania: 1,5-2h 
Ilość osób: 5-100
Rodzaj atrakcji: event kreatywny

Logika: 3/5
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

WARSZTATY ImPROWIZACJI ONLINE

Warsztaty improwizacji online to emocjonujący scenariusz zabawy, 
mającej na celu wyjście poza strefę komfortu i lepsze poznanie siebie 
oraz swoich kolegów z pracy. Podczas realizacji programu proponujemy 
Państwu ćwiczenia z zakresu dykcji, gestykulacji, improwizacji cielesnej, 
ekspresji emocji oraz wielu innych obszarów. Uczestnicy rozluźniają 
się, nawiązują pozytywne relacje między sobą, integrują w zespołach 
i doznają sporej dawki endorfin. Dużo śmiechu i pozytywnych emocji, 
po takiej zabawie każdy uczestnik zespołu poczuje się o wiele lepiej  
w swojej roli.

Czas trwania: 1,5-2h
Ilość osób: 5-200
Rodzaj atrakcji: kurs improwizacji

Logika: 3/5
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda



ZD
A

LN
A

 IN
TE

G
RA

CJ
A

 Z
ES

PO
ŁÓ

W
  o

fe
rt

a   
online
7

Projekt Efektywny Events&Travel Sp. z o.o.                   ul. Xawerego Dunikowskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała    NIP: 5472155333 REGON: 362353436 

Wyjazdy integracyjne, team building,   
wycieczki dla firm, gry integracyjne,  wyjazdy narciarskie

WARSZTATY TAŃCA ONLINE

Zapraszamy wszystkich na emocjonujące warsztaty tańca w formule 
online. Uczestnicy wirtualnego eventu zaproszeni zostają na sesję 
interaktywnego live streaming, który prowadzą profesjonalni tancerze. 
Poprzez czas spędzony z instruktorami uczymy się energicznych  
i kocich ruchów w zaciszu własnego domu. Uwieńczeniem tańca jest 
wspólne wykonanie poznanego układu przez wszystkich uczestników 
online. Proponowany scenariusz taneczny to spora dawka endorfin, 
zrelaksowanie umysłu oraz rozładowanie stresu.

Czas trwania: 1,5h 
Ilość osób: 5-300
Rodzaj atrakcji: warsztaty online 

Logika: 2/5
Kreatywność: 3/5
Dynamika: 5/5 

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

WaRSZtatY KULInaRnE

Warsztaty kulinarne to jeden z najlepszych sposobów na wartościowe 
i miłe spędzenie ze sobą czasu. Wraz z prawdziwym szefem kuchni 
uczestnicy przygotują posiłki pełne smaku, walorów estetycznych 
oraz miłości. Uwieńczeniem warsztatów kulinarnych jest wspólne 
biesiadowanie, które w bardzo pozytywny sposób wpływa na procesy 
integracyjne w grupie. Zatem noże i widelce w dłoń, fartuszki na 
brzuszki, zaczynamy wielkie gotowanie online. Uczestnicy warsztatów  
otrzymują od nas pakiety startowe z akcesoriami niezbędnymi do 
aktywnego uczestnictwa.

Czas trwania: 1,5-2h 
Ilość osób: 5-200
Rodzaj atrakcji: warsztaty online 

Logika: 3/5
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 5/5 

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

WaRSZtatY JoGI onLInE

Zapraszamy na profesjonalne warsztaty jogi online. Nasze zajęcia 
to idealny sposób na odprężenie w czasie pracy zdalnej, czy też 
intensywnego dnia pracy przy komputerze. Profesjonalne prowadzenie 
wraz z praktycznymi elementami ćwiczeń oddechowo-koncentracyjnych. 
Warsztaty jogi online to również ćwiczenia rozluźniające i rozciągające, 
które skutecznie redukują poziom stresu. Uczestnicy poznają także 
efektywne pozycje wzmacniające minimalizujące długotrwałe skutki 
pracy w pozycji siedzącej. Całość warsztatów kończy relaksacja w celu 
odpręzenia całego ciała i umysłu. Nasz program to korzystny pomysł 
na spędzenie razem czasu i nauczenie się umiejętności, które pomogą 
wszystkim poczuć się o wiele lepiej. 

Czas trwania: 1-1,5h
Ilość osób: 5-500
Rodzaj atrakcji: warsztaty online

Logika: 3/5
Kreatywność: 3/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda



Zd
a

ln
a

 in
te

g
ra

cj
a

 Z
es

po
łó

w
  k

at
al

og
Online
8

Projekt Efektywny Events&Travel Sp. z o.o.                    ul. Xawerego Dunikowskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała,  NIP: 5472155333, REGON: 362353436 

Wyjazdy integracyjne, team building,   
wycieczki dla firm, gry integracyjne,  wyjazdy narciarskie

Forma integracji możliwa do realizacji w standardowych warunkach rynkowych, bez ograniczeń związanych 
z klimatem, warunkami politycznymi, czy zagrożeniami związanymi ze stanami wyjątkowymi. 

To forma atrakcji, podczas której uczestnicy wcielają się w postaci z gier komputerowych, kierując boha-
terami gier, czy też maszynami wykonującymi odpowiednie zadania. Eventy gamingowe kładą mniejszy 
nacisk na integrację uczestników, będąc zarazem rozrywką opartą głównie o rozwiązania zawarte w grach 
komputerowych. 

To propozycja odpowiednia dla zespołów pracujących zdalnie, zawiera w sobie cechy eventu klasycznego, 
oraz możliwości jakie daje internet. Podczas eventów online integrujemy pracowników, realizując progra-
my team buildingowe w środowisku internetowym. 

To event łączący rozwiązania eventu online oraz eventu klasycznego. Rozwiązania te najczęściej wykorzy-
stujemy w sytuacji, gdy chcemy zintegrować oddziały danej firmy, pracujące ze sobą na odległość. Reali-
zacja odbywa się w kilku miejscach jednocześnie, w formule klasycznej połączonej ze współpracą online 
pomiędzy zespołami.

To propozycja dla zespołów, które chcą zrealizować event w obrębie własnej placówki. Są to programy 
klasyczne realizowane z „dowozem do klienta”. Czyli gry i zabawy team building, jakie możemy wykonać na 
terenie miejsca pracy naszego zleceniodawcy.  
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dEGUStaCJa aLKoHoLI onLInE

Zapraszamy na degustację alkoholi online. Do Państwa dyspozycji 
przekazujemy pakiety startowe z winem, whisky oraz piwami z całego 
świata. Realizacja eventów degustacyjnych online odbywa się przy 
stabilnej transmisji internetowej, prowadzonej przez specjalistów 
z dziedziny prezentacji alkoholi oraz degustacji. Przed realizacją 
eventu dostarczamy alkohole wraz ze szkłem do biura, lub każdego  
z uczestników. Zapraszamy na udział w historycznej podróży dotyczącej 
powstania danego rodzaju alkoholu, oraz smakowitej degustacji 
trunków na wysokim poziomie. 

Czas trwania: 1,5h
Ilość osób: 5-200
Rodzaj atrakcji: warsztaty online 

Logika: 3/5
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 3/5

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

LASY W SŁOIKU – WARSZTATY ONLINE

Lasy w słoiku to idealne warsztaty nawiązujące do idei „zbalansuj 
się”. Uczestnicy eventu przed jego realizacją otrzymują od naszej 
agencji „pakiet startowy” obejmujący niezbędne materiały i sprzęt do 
przygotowania wspaniałego, naturalnego dzieła, jakim jest zamknięty 
las w słoiku. Prowadzenie całości eventu odbywa się przez technologię 
streamingową. Dużo dobrych emocji i nauka nowych umiejętności. 
Idealny event online dla kobiet, ale także dla grup mieszanych.  
Las w słoiku to również pamiątka na lata, która ozdobi każde wnętrze  
w domu, czy też w biurze. 

Czas trwania: 1,5h 
Ilość osób: 5-150
Rodzaj atrakcji: warsztaty online 

Logika: 3/5
Kreatywność: 5/5
Dynamika: 3/5 

Wymagania:   dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, wybrana platforma (ZOOM, Webex, Skype, Teams, Virbella)

klasyk online hybryda

BEST  SELLER

BEST  SELLER


