


Autorska integracja online

Gra logiczna inspirowana tajemniczą organizacją Cicada 3301, o której usłyszano po raz pierwszy w 2012 roku. 

Cicada 3301 umieszczała zadania logiczne i różnego rodzaju zagadki zarówno w internecie, jak i w świecie 

rzeczywistym. Każde rozwiązanie prowadziło do kolejnego zadania. 

Zapraszamy Was i Waszych pracowników do rozgrywki, w której poszukiwać będziemy „wysoce inteligentnych 

jednostek”. Cała rozgrywka on line ,a więc możliwość uczestnictwa dla każdego i z każdego miejsca. Wymagania 

dotyczące udziału to dostęp do aplikacji zoom, internetu, komputer i/lub smartfon, kartki i długopis do notowania, 

cierpliwość, skupienie, ale również poczucie humoru.



O grze

Nasza produkcja składa się w wersji podstawowej z 4 etapów:

o Zaszyfrowana łamigłówka

o Strefa zagadek logicznych

o Quiz z wiedzy ogólnej

o Kalambury on line lub inna aktywność w grupach

o Czas rozgrywki dla grupy 50 osób ok 1,5 godz.

Opcje dodatkowe:

o Własny zestaw pytań „firmowych”

o Anonimowa ankieta dla pracowników między zadaniami

o Umieszczenie logo firmy



Rozgrywka

Wszyscy uczestnicy otrzymują mailem zaproszenie do gry na platformę zoom wraz z instrukcją.

o Uczestnicy dzieleni są na grupy kilkuosobowe wśród których wybierają lidera – prowadzącego 

o Powitanie przez prowadzącego (Mastera) oraz podzielenie grup na pokoje.

o Po otrzymaniu pierwszego zadania – start rozgrywki

o Podczas trwania zabawy liderzy mają możliwość komunikowania się z Masterem i uzyskiwaniem podpowiedzi

o Koniec rozgrywki, podanie wyników.

Wybór nagrody za wygraną pozostawiamy Państwu, ale aby uatrakcyjnić i wzmóc chęć uczestnictwa w grze, 

proponujemy na przykład:

o Za każdy zdobyty punkt – 1 kg karmy dla zwierząt z wybranego przez Was schroniska



Ceny

W związku z sytuacją na rynku proponujemy Państwu ceny następujące ceny:

Cena netto

Grupa do 50 osób 3.499,00 PLN

Grupa 50 – 100 osób 3.999,00 PLN

Grupa powyżej 100 osób cena kalkulowana indywidualnie

Opcje dodatkowe

Własne pytania (10) 349,00 PLN

Własny Quiz (30 pytań) 699,00 PLN

Ankieta (do 30 pytań) 699,00 PLN

Logo firmy w grze 599,00 PLN

Inne pomysły kalkulowane indywidualnie

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23%



Kontakt

Zapraszam do kontaktu

Adam Berkowski

+48 516 039 860

adam.berkowski@amevents.pl

Bartłomiej Budzyśski Tomasz Winiarski

+48 666 858 447 +48 503 006 923

bartlomiej.budzynski@amevents.pl tomasz.winiarski@amevents.pl
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