City Race

Innovativt, utfordrende og samlende. Løs oppgaver
sammen med kolleger i en uformell og morsom
innpakning. !
Vis dine kunder, kolleger og samarbeids-partnere at
dere henger med i tiden, hver gruppe har sin mini-iPad,
med spesialdesignet App som viser vei.!
Et interaktivt spill hvor hele gruppa må delta med ”alt
de har”. Spillet kan gjennomføres i den byen, eller på
det stedet dere er. Vi tilpasser appen, så det blir
relevante oppgaver både for stedet og deres bedrift.!
Meget få begrensninger i måter å gjennomføre dette på.
Passer for alle, uansett ferdighet eller fysisk styrke.

Praktisk!

Utstyr og sikkerhet!

Suksesskriterier!

Antall deltagere: 20-250 pers!

Vi har alltid sikkerhet i fokus, dette
kan gjøres ”uten noen form for
risiko”!

Engasjerende, innovativt,
motiverende og
konkurransepreget!

Førstehjelpsutstyr har vi med på
alle arrangement!

Passer for ”alle” både
teoretikere og praktikere!

Antall per gruppe: 5-8 pers!
Årstid: Helårs!
Varighet: 2-4 timer!
Annet: Kan tilpasse type spill og
vanskelighetsgrad!

!

Film og foto underveis gir
garantert trening av
lattermusklene!
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Sporlek med mini-iPad
Oppgaver av alle slag ligger fordelt rundt på kartet.
Gjestene blir delt inn i team for å
konkurrere mot hverandre i
bymiljøet, hvor logiske,
praktisk og teoretiske
oppgaver venter. Mange av
de løses direkte i appen,
ved f. eks å ta et bilde eller
en film. Mens på andre
poster må laget løse
fysiske utfordringer for å få
poeng. !
Spillet er skreddersydd for hver
enkelt kunde. Vi avslutter
dagen med en
premieutdeling.!

Eksotiske steder!
Vi kjenner til perlene i
skjærgården som setter
den perfekte rammen for
ditt arrangement.

Hvis dere ønsker passer
det godt å legge til
elementer som RIB-er,
olabil eller helikoptre.!
Ta gjerne kontakt dersom du
lurer på noe, i forbindelse med
City Race
Pris avhenger av antall, kompleksitet og individuell tilpassing.!
Premieshow med film og bilder, gjerne i forbindelse med
middag eller som underholdning, kan bestilles i tillegg.
Dagsfilm på 3-5 min som oppsummerer dagen kan også legges
til.!

After Action!
God mat er viktig for et
vellykket arrangement. Vi
kan lage for eller med
dere, nydelig mat basert
på dagens råvarer.!
Egen meny sendes på
forespørsel.
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