Kodemysteriet

Dette vil garanter vekke din nysgjerrighet, evne til samarbeid og logiske
tankerekker. Et engasjerende spill hvor ting fort kan endre seg
underveis.
Med spennende og innovativ oppgave som krever fantasi,
analytiske og kreative evner, blir dere dratt inn i et
Cyber-Attack. Russisk mafia har lykkes i å hacke deres
hovedserver og har med det overtatt kontrollen over
viktige bedriftshemmeligheter. Nå gjelder det å handle
raskt og jobbe godt sammen, for å ta tilbake kontrollen.
Deres oppgave er å knekke koder som stadig fører
dere nærmere målet. Gjennom ulike praktiske,
teoretiske og logiske oppgaver, konkurrerer hvert team
om å samle flest mulig poeng på veien til finalen.

Praktisk

Utstyr og sikkerhet

Suksesskriterier

Antall deltagere: 10-500 pers

Vi stiller med rekvisitter og utstyr til
”åstedet”

Lærerikt og engasjerende spill

Antall per lag: 5-10 pers
Årstid: Helårs
Varighet: 1,5-3 timer
Annet: Gjennomføres over hele
østlandsområdet

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

Her må dere tenke utenfor
boksen
Kreativt, samlende og
spennende lagkonkurranse

Førstehjelpsutstyr har vi med på
alle arrangement.
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Hver tråd er viktig
Et engasjerende spill hvor teamet får hver sin iPad til
rådighet. Derfra drives spillet videre
med sekundering av poeng og
sjekk av diverse ledetråder
underveis.
Det hele leder fram til en
felles finale hvor alle
teamene samles og gis
like muligheter for å kåre
vinneren, selvfølgelig med
klare fordeler til de som har
hatt øyner og ører åpne
underveis.

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

Bedriftens fremtid ligger i
deres hender…
Ta gjerne kontakt dersom
dere lurer på noe, i
forbindelse med våre
aktiviteter.

Hotellmysteriet
Kr 3.500 eks. mva. pr gruppe. 6-10 pers per gruppe.
Premieshow med film og bilder, gjerne i forbindelse med
middag eller som underholding. Kr 3.000,Dagsfilm på 3-5 min som oppsumerer dagen, fra kr 5.000,-

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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