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עלינו בקצרה
אנו מתמחים בפתרונות חדשניים ויצירתיים ופועלים במקצוענות הגבוהה ביותר כדי ■

.להגשים את חלום הלקוח

עוסקים בין  , רבודה ומשולבת,אנו מתמחים במתן פתרונות בתחום המציאות המדומה ■
מגזר החינוך  , מפיקים פתרונות למגזר העסקי והפרטי. יישום והטמעה, היתר בפיתוח תוכן

.קידום מכירות ועוד, שיווק, סימולציות, וההדרכה

מגיעים לכל חלקי הארץ ומתאימים את התוכן והחוויות השונות לפי אופי האירוע  ■
.בהתאמה אישית

יש לנו ניסיון רב בהפקה וניהול אירועי  , הצוות שלנו מנוסה ומקצועי ביותר בתחום■
.מתחמים ניידים ועוד, הקמת מתחמים, מציאות מדומה

20)פ הוט סינמה "בשתVRתערוכת , בחיפהמימדתערוכת תלת : פרויקטים שעשינו ■
אירועים של חברות , מתחמים זמניים בקניונים, למשך חודש בקריות ופתח תקווה( עמדות
.עיר הנוער ועוד, הייטק

(ככלי שיווקי או לימודי ועוד) פיתוח תכנים במציאות מדומה לפי דרישת הלקוח ■

?  אז איך זה עובד: ש ■

את      אנו נדע להתאים , מתוך מגוון החוויות והמשחקים שאנו מציעים: ת ■
.והמשחקים שיהפכו את האירוע שלכם ללהיטהחוויות 



לקוחותינומבין



בתוכניתמה

6-40: ים בפעילות/מספר משתתפות★

.שעתיים: משך האירוע★

אפשרות להגשת כיבוד במקום★

בנינו עבורכם פעילות שתשאיר אתכם עם פה 
בהזמנת אירוע תקבלו שעתיים. פעור

,  של כיף שכוללות הפעלות קבוצתיות מגבשות
משחקי אקשן רבי משתתפים וכן

זמן משחק חופשי לבחירתכם מתוך הקטלוג הרחב  
כמות המשחקים אינה. שלנו

.  מוגבלת ואנו מציעים גם חבילות כיבוד לנוחותכם
המתחם יושב ביגאל אלון

כך  , בקרבת קניון עזריאלי ושרונה מרקט, בתל אביב
שניתן לשלב פעילויות נוספות על הדרך

צוות המדריכים  . וליצור לעצמכם יום כיף מושלם
שלנו ילווה אתכם בכל צעד

ויתאים עבורכם את החוויה המושלמת לאירוע  
!מיוחד שלא תשכחו 

!הגעת למקום הנכון, אם חיפשת רעיון ליום כיף מקורי ומיוחד לצוות שלך
מעבר לפעילות עמוסה . חברתנו בעלת ניסיון רב בהתאמת האירוע המושלם לחברות קטנות וגדולות

תקבלו התנסות בחוויית מציאות מדומה שמסייעת בפיתוח החשיבה והעבודה , בחיוכים וצחוק מתגלגל
.וכמובן תהנו מכל רגע, !(ואפילו שורפת קלוריות על הדרך)המשותפת 



https://www.youtube.com/watch?v=faNsP7ExSt0


https://www.youtube.com/watch?v=dRm8tlpzLkw&feature=emb_logo


https://www.youtube.com/watch?v=uqw7mF80ywk


https://www.youtube.com/watch?v=xj2L9v1NnNQ&feature=emb_imp_woyt


זמן משחק חופשי
ולהשאבם לחקור את העולם המדהים של המציאות המדומה /אנו מזמינים אתכן-בחירה חופשית של משחקים אישיים או קבוצתיים 

: המומלצים שלנו אתהכירו.אימה ועוד, הרפתקאות, לתוך האקשן

צניחה חופשית
להמריא  ? האם אתה מוכן לריגוש האולטימטיבי

ממורד ההרים במזג אוויר שמשתנה ולהתחרות  
!כדי לסיים מקום ראשוןהכחבכל 

מחניים \פיינטבול 
, 3על 3ניתן לשחק , משחק רב משתתפים ממכר

.או אחד נגד אחד2על 2
.כל האמצעים כשרים על מנת לנצח

המבצר
השתמש בחץ וקשת על מנת לשמור על הטירה 

מפני מפלצות שונות ומפחידות

קרבות באוויר
ירי בגוף ראשון שנבנה במיוחד עבור חווית  

טקטיקה , שילוב של תעופה. המציאות המדומה
!שעות של חוויה מטריפה-ויריות 

מ ל ח מ ה 
באטלקבוצה מול קבוצה או , ירי בגוף ראשון

העיקר לשרוד .. רויאל של כולם נגד כולם
!אחרוןולהשאר

חדרי בריחה
בהגיון של עצמך כי זהו עולם להלחםתהיה חייב 

חדרי -שבו הדמיון יכול להפוך למציאות או סיוט 
.הנאה מובטחת, בריחה רבי משתתפים

https://www.youtube.com/watch?v=fc1B9v01SWg
https://www.youtube.com/watch?v=jP0NDgwxSc8
https://www.youtube.com/watch?v=pabI_rie4Rg
https://www.youtube.com/watch?v=DIoLz21XJNY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=w02FfjclKFw&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=VtavSB6K1iY


מחירון

ת \מ למשתתף"כולל מע150₪-ים /משתתפות6-15

ת\מ למשתתף"כולל מע130₪-ים /משתתפות16-21

ת\מ למשתתף"כולל מע120₪-ים /משתתפות22-40



ניתן להזמין מגשי אירוח  
פרטים  -ואלכוהול 

נוספים אצל נציג 
. המכירות שלנו

האירוע נקבע על  מחיר 
ים  /פי כמות המשתתפות

מקדמה יחויבו 20%–
. בעת ההזמנה

-בשישי10%של תוספת 
. חגים וחול המועד, שבת

מובטחת רק הרשמה 
. לאחר תשלום המקדמה

3ביטול ההזמנה עד בעת 
–ימים לפני יום האירוע 
.לא תוחזר המקדמה

שינוי לגבי כמות כל 
ים שיבוצע /המשתתפות

ימים לפני  3-פחות מ
. האירוע יגרור חיוב מלא

:054-3058882למספר בווטסאפנא להעביר לנו את הפרטים הבאים -על מנת להבטיח מקומכם 
שם מלא של איש קשר.1
( סלולרי)מספר טלפון .2
אימייל .3
תאריך ושעת משחק רצויה.4
כמות משתתפים.5


