„WIECZORY
TEMATYCZNE”

KASYNO
Co jest grane… ?
Kasyno to nie wymuszająca forma rozrywki podczas imprez firmowych. To
propozycja oryginalnego wieczoru firmowego, część gali lub kapitalna atrakcja sama w
sobie! Okazja do podsumowania ważnego okresu, uświetnienia jubileuszu.
Czego się spodziewać ?
Trzech stanowisk - poker, black jack i ruletka, na których profesjonalni krupierzy
zapewnią autentyczny klimat ! Anegdotek rodem z kasyna, specjalnie spreparowanej
twardej waluty. Klimatycznie przystrojonej Sali.
Jaki cel chcemy osiągnąć ?
Zapewnić Wam rozrywkę w najwyższej jakości. Zintegrować Waszą ekipę w bardzo
oryginalnych okolicznościach. Poczuć smak i puls prawdziwego kasyna, z jego
zasadami, anegdotkami, emocjami...
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CZY SIĘ STOI, CZY SIĘ LEŻY…
Co jest grane… ?
To wieczór pełen absurdów, szaleństwa i doskonałej zabawy. Zatopiony w odmętach
czasów słusznie minionych, ale jak miło wspominanych. To projekt, w którym
odnajdują się zarówno starsi, jak i młodsi pracownicy, ponieważ specyficzny klimat,
luz i humor tamtych czasów jest zjawiskiem ponadczasowym.
Czego się spodziewać ?
Dj z muzyką, udekorowanej klimatycznie sali, animatorów rodem z epoki, konkursów
zebranych w kilka rund tematycznych, dopasowanych do grupy i wielkości sali.
Integracji, który zostanie w Waszej pamięci na długo.
Jaki cel chcemy osiągnąć ?
Zintegrować Wasz zespół w pełnej humoru i absurdu kombinacji. Rozbawić, pokazać
jak w ciekawy i wesoły sposób można spędzić wspólnie czas. Sprawdzić jak zachowują
się poszczególni pracownicy w bardzo nietypowych okolicznościach.
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WIECZÓR KLUBOWY
Co jest grane… ?
Wieczór klubowy jest propozycją dla Wszystkich tych, którzy w ciekawej, ale i
niezobowiązującej formie chcą spędzić wieczór firmowy. To połączenie wielu
oryginalnych gier, które tworzą niezwykle interesującą mieszankę. To propozycja
inna niż wszystkie!
Czego się spodziewać ?
Dj z muzyką klubową, oryginalnych gier z całego świata, instruktorów-animatorów,
klimatu, luzu, chill-outu. Wieczoru, który snuję się powoli, jak dym z cygara, ale
hipnotyzuje, czaruje, bawi.
Jaki cel chcemy osiągnąć ?
W codziennym pędzie potrzeba czasem czasu na zwolnienie i wyluzowanie. Na
uspokojenie skołatanych nerwów w ciekawej i nienachalnej atmosferze. To wieczór, w
którym będziecie mogli poznać się i spędzić czas w zupełnie nowych okolicznościach,
z miejscem na przyspieszenie rytmów, jeżeli najdzie Was ochota…
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