SABOTAŻYSTA - OFERTA DLA FIRM

OFERTA 2020

Poznaj nas

www.EkspedycjaExpress.pl
www.AzjaExpress.pl
www.Ekspedycja.pl
TTA GROUP SP. Z O.O.
ul. Robotnicza 50
53-608 Wrocław
KRS 0000695968
REGON 368326713
NIP 8952159692

JAK WYGLĄDA GRA SABOTAŻYSTA?
G

ra jest podobna do programu Agent Gwiazdy, w którym
uczestnicy starają się zdobyć jak najwięcej gotówki za
wykonane zadania ale jeden z uczestników będzie utrudniał
całą rozgrywkę i starał się uszczuplić budżet całego zespołu.
Do samego końca gry nie wiadomo kto to jest.

W naszej grze Sabotażysta przygotowanej wraz z psychologami jest podobnie. Czekają na uczestników zaskakujące zadania, sporo decyzji do podjęcia, podejmowanie ryzyka a przede
wszystkim świetna zabawa. To forma rozrywki, w której gracze
grają w jednej max. 30-osobowej drużynie. Wśród wszystkich kryje się tzw. Sabotażysta – czyli osoba wylosowana na
początku rozgrywki, której celem jest utrudnianie wykonywanych zadań reszcie zespołu. Sabotażysta otrzyma kilka podpowiedzi, które ułatwią mu sabotowanie zadań. Osoby, które
sabotażystami nie są muszą współpracować z całym zespołem

GRA ZESPOŁOWA ALE...
O

Oprócz pracy zespołowej, każdy z graczy ma również
swój indywidualny cel – zdobyć jak najwięcej
punktów zaufania. Otrzymuje się je od pozostałych w
drodze głosowania. Podczas gry jest ich kilka, co motywuje
uczestników do stałego zaangażowania, a także do
budowania zaufania wśród grupy, udowadniając jednocześnie,
że nie jest się Sabotażystą. Gra została stworzona w taki
sposób, aby każdy mógł się sprawdzić w wielu ciekawych wyzwaniach i udowodnić innym po której stronie stoi.
Sprawdzimy umiejętność pracy w zespole, zdolności manualne, spryt, spostrzegawczość, a także logiczne myślenie i
kooperację innymi. Pytaniem, które będzie towarzyszyło
wszystkim przez cały czas trwania gry będzie zdecydowanie
jedno, a mianowicie: KTO JEST SABOTAŻYSTĄ!?

tak abyście wspólnie wykonać jak najwięcej zadań, za które
zdobędą gotówkę. Organizatorzy gry do samego jej końca
nie wiedzą również kto jest kim aby nie podpowiadać i nie
sugerować niczego uczestnikom.
Gra jest porzygotowana w taki sposób aby nikt nie czuł się
pokrzywdzony, każdy świetnie się bawił a integracja była
podstawą zabawy. Gwarantujemy na koniec efekt WOW i
pogłębienie zaufania i realacji między uczestnikami. Gra jest
możliwa do zorganizowania na 150 osób (podział na grupy).

SABOTAŻYSTA
W LICZBACH
3 000+ GRACZY
380+ GODZIN GRY
140 NOWYCH ZADAŃ

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

