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KIM JESTEŚMY?
J

esteśmy firmą, która zajmuje się pisaniem scenariuszy
do gier typu „Azja Express”. Przygotowujemy zadania
dostosowane do potrzeb klienta i miejsca w którym gra się
odbywa. Sami czuwamy nad jej przebiegiem.
W ostatnim roku przygotowaliśmy i poprowadziliśmy
ponad 130 gier terenowych dla osób indywidualnych jak i firm.
Jesteśmy również pierwszą firma na świecie, która zrealizowała
projekt 7 dniowej gry „Ekspedycja Express Misja Europa”, w
której prawie 200 osób rywalizowało ze sobą podróżując po
5 krajach, pokonując 1000 km i wykonując przeróżne zadania.

CZYM JEST
EKSPEDYCJA EXPRESS?
J

Ekspedycja Express to gra terenowa, która jest
zmodyfikowaną wersją popularnych programów telewizyjnych. Nie są to w żadnym wypadku podchody. Zawsze
celem gry jest zdobycie jak największej ilości „gotówki”, którą
otrzymują drużyny za zadania, zadania specjalne, dotarcie na
miejsce finałowe itp. Uczestników dzielimy na drużyny. Zazwyczaj od 2 do 6 osób. Aby gra była uczciwa i wszyscy mieli
równe szanse na miejscu uczestnicy będą musieli pozostawić
swoje telefony lub umieścić w safebagach (torebeczkach).
W zamian orzymają od nas telefon ze specjalnymi aplikacjami
jak i cały sprzęt niezbędny podczas gry: plecaki, latarki, latarki UV, apteczki, liny, markery, i inne elementy niezbędne do
uczestnictwa w grze.
Scenariusze realizujemy w wybranym przez klienta miejscu
(miejscowość/miasto/teren dookoła hotelu). Czas trwania,
ilość osób w drużynie, poziom trudności są zawsze ustalane
indywidualnie. Tworzymy również zadania związane z firmą,
wplatami dodatkowe atrakcje, personalizujemy elementy
gry jak i możemy zmienić jej nazwę. Nie ma dla nas rzeczy
niemożliwych, jesteśmy bardzo elastyczni.
W sumie w Ekspedycję Express zagrało już ponad 16000 osób!

Aktualnie piszemy scenariusze gier w krajach takich jak:
Tajlandia, Tajwan, Chorwacja, Austria, Włochy. Pracujemy
również nad nowymi scenariuszami w Polsce. Nasz zespół
tworzą tylko i wyłącznie ludzie z ogromnym zaangażowaniem
i pasją do tego co robią dzięki czemu podchodzimy do każdej
gry bardzo indywidualnie dając możliwie najlepszą rozrywkę.

TELEFONY EKSPEDYCYJNE –
BEZPIECZEŃSTWO I NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI.

Z

awsze na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo naszych graczy. Mimo kilku tysięcy graczy nie mieliśmy ani jednego przypadku
uszczerbku na zdrowiu. W naszej grze korzystamy ze specjalnych terenowych smartfonów, na które sami tworzymy oprogramowanie od specjalnych
aplikacji potrzebnych do zadań do systemu bezpieczeństwa. Staramy się aby
każda drużyna przeżyła inną przygodę dlatego w naszej grze nie korzystamy
ze strzałek, wskazówek, drogowskazów itp. Dajemy każdej drużynie prawo
do „zgubienia się”. Nasz system w odpowiednim momencie sam powiadomi
uczestników o wyjściu np. poza teren gry. W razie problemów przy danym
zadaniu uczestnicy zawsze mają kontakt z organizatorem.
Oprócz kwestii bezpieczeństwa stawiamy na odcięcie np. od Internetu, który
często psuje całą zabawę. Cała gra wtedy nabiera zupełnie innego wymiaru
i stanowi niecodziennie przeżycia, dając najlepszą możliwą rozrywkę. Nasz
system zarządzania telefonami ma ogromne możliwości np. jesteśmy w stanie w dowolnym momencie włączyć lub zablokować dowolną aplikację na
telefonie. Możemy też przesyłać zadania specjalne wewnętrznym systemem
wiadomości lub zaplanować grę tak aby otrzymali ją po przejściu danego
terenu lub etapu gry.
Nasz dział IT na co dzień rozwija naszą technologię jak i tworzy aplikacje na
potrzeby konkretnych zadań. Na bieżąco kontrolujemy poczynania drużyn
co pozwala na ingerencję w grę, zwroty akcji a przede wszystkim uczciwą
rywalizację między drużynami. Właśnie dzięki temu wiele osób na koniec
stwierdza, że była to jedna z lepszych przygód jaką przeżyli w życiu. Bo była
to ich przygoda!

EKSPEDYCJA W
LICZBACH
W CIĄGU JEDNEGO ROKU

16 000+ GRACZY
130+ EKSPEDYCJI DLA FIRM
600+ GODZIN GRY
64 NOWE SCENARIUSZE

100%

POZYTYWNYCH OCEN
NA FACEBOOKU

W ciągu ostatniego roku przeprowadziliśmy ponad
130 gier dla firm, na terenie całej Europy. Wiele firm
wraca do nas niejednokrotnie dlatego za każdym
razem szukamy ciekawych miejsc, tworzymy nowe
zadania i staramy się znów zaskoczyć wszystkich
uczestników. Zaufały już nam takie firmy jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Credit Suisse
Collgate
Volkswagen
Allegro
CCC
Globallogic
MyBenefit
IBM
Santander
Eurobank

Zorganizowaliśmy również projekt AzjaExpress.pl

ORGANIZACJA
M

amy
ogromne
doświadczenie
w
pracy z ludźmi i rozkręcaniu imprezy
firmowej czy zmotywowaniu pojedynczych
osób. Nie stanowi to dla nas żadnego problemu.
Zawsze z uśmiechem na twarzy witamy kolejnych graczy chcących zagrać w tą niecodzienną
grę. Mimo zaawansowanych scenariuszy,
ciekawych zadań i ambitnych pomysłów
tworzący cały klimat gry wiemy, że to tylko 50%
sukcesu. Drugą połowę stanowią ludzie, którzy
organizują całość od początku do końca zawsze
na najwyższym poziomie.

PERSONALIZACJA
N
aszą grę dostosowujemy zawsze pod
klienta. Zazwyczaj robimy gry, które
trwają ok 4 godzin ale i zdarzało nam się też
stworzyć grę na 9 dni. Stopień trudności,
ilość zadań, ilość przerw są zawsze do
uzgodnienia. Oferujemy również personalizację
wizualną pod danego klienta. Gotówka
ekspedycyjna, materiały, flagi, oznaczenia,
telefony, energetyki, przekąski – to wszystko
może być z logiem Państwa firmy.

100%
OSÓB WYSTAWIŁO NAM PO UDZIALE W GRZE
POZYTYWNĄ OPINIĘ NA FACEBOOKU

OPINIE JAKIE OTRZYMUJEMY
,,Ekspedycja Express zaczyna się od poznania prowadzących. :) zajefajni ludzie, a
później jest już tylko lepiej”- Kamil Szurowski
,,Super przygoda, niezapomniane wrażenia. Świetna organizacja ! Na pewno wybierzemy się ponownie!” – Karolina Masiewicz
,,Super zabawa, polecam absolutnie każdemu bez względu na kondycję fizyczną .
Organizacja, pomysłowość na wysokim poziomie”- Daria Michta

