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Słyszałeś o Escape Room? 

Tak, to ta gra, w której uczestnicy dla fun’u dają się 
zamknąć w pokoju na 60 minut. I próbują z niego 
uciec, rozwiązując zagadki, łamiąc szyfry i kody. 

 Brzmi nieźle? Bo jest ekstra!  

To koncepcja już znana i lubiana, dlatego mamy dla 
Was coś więcej - wychodzimy na Otwartą 

Przestrzeń.  

I gwarantujemy, że Twój zespół zapamięta to 
wyjście. I to na długo! 

    



A TERAZ 
KONKRETY:
Wskocz na wyższy poziom.  
Proponujemy emocjonującą rozrywkę nowej 
generacji – połączenie spersonalizowanych 
zagadek z technologią.  

Pierwsza w Polsce gra miejska z 
Augmented Reality (AR) rozszerzoną 
rzeczywistością – poznaj Kraków i swój 
zespół w akcji.  

Podczas integracji spotkacie przedmioty, 
które ożywają przy wykorzystaniu 
właściwego oprogramowania.  

Każda drużyna otrzyma iPad i niezbędny 
ekwipunek, by móc zrealizować 
powierzoną misję. W końcu w zespole siła!



TWOJE KORZYŚCI: 
Jest rywalizacja, jest zabawa, są emocje. Ale może być też solidna dawka 
wiedzy o Twojej firmie czy nowym produkcie, idealnie wkomponowana w 
scenariusz. Wystarczy, że wybierzesz ofertę szytą na miarę. Dla klientów, dla 
pracowników, nowego zespołu - nauka przez zabawę? Rządzisz! 

Niezapomniany teambuilding (budujemy zespoły, motywujemy, nagradzamy za 
efekty, tworzymy lojalność). Przekonaj się, że ta gra miejska wzmocni team i 
wywoła wiele przemyśleń. Tak, tych twórczych też!  A nowa osoba szybko wdroży 
się i zacznie rozwijać swój potencjał. 

Podczas  treasure hunting możesz wyłonić liderów i zaproponować im nowe 
wyzwania zawodowe. Rekrutacja wewnętrzna nie będzie Ci już spędzać snu z 
powiek. No more! 

Zaskocz efektownie swoich kluczowych klientów i pracowników, fundując 
im angażującą formę spędzenia wolnego czasu. To rozrywka na ***** gwiazdek. I 
już! Pokaż innym, na co Cię stać w social media czy na swojej www. 

Wystawiamy faktury VAT i jest możliwość płatności kartą (w tym AMEX) za 
integrację pełną zagadek i dobrej zabawy.



KTO ZA TYM STOI? 
Gamescape to pionier na rynku rozrywki escape rooms i 
nowoczesnych gier miejskich. Doświadczony i kreatywny 
zespół od 9 lat w branży edutainment pomaga dobrać takie 
rozwiązanie, by wywołać efekt WOW. O tak! I to zarówno w 
trakcie realizacji projektu, jak również po. Dedykowany 
opiekun, kompleksowa obsługa i uważne wsłuchanie się w 
oczekiwania, zaoszczędzi Twój cenny czas. Przez nasze 
stacjonarne pokoje zagadek (escape rooms) przeszło ponad 
11 tysięcy osób (dane z czerwca 2018 r.). Opracowaliśmy gry 
dla firm i instytucji takich jak:



KLIENCI O NAS: 
Projekt “Filharmonia Escape Room” 
powstał przy współpracy z firmą 
Gamescape, która wymyśliła 
“zagadkową” trasę po zabytkowym 
budynku Filharmonii Krakowskiej oraz 
przygotowała odpowiednie rekwizyty i 
aranżacje pomieszczeń. Współpraca z 
firmą cechowała się fantastyczną 
kreatywnością i pomysłowością, dzięki 
czemu ten projekt gry jest unikalny na 
skalę ogólnopolską. Gra nie przypomina 
żadnej innej znanej mi atrakcji w takim 
stylu – jest nieprzewidywalna i 
zaskakująca, w czym duża zasługa 
Gamescape. 

Marcin Bańdo, Kierownik Działu 
Promocji Filharmonii im. Karola 
Szymoanowskiego w Krakowie



KLIENCI O NAS: 
„Dziękujemy za bardzo dobrą 
organizację eventu firmowego! 
Szybko dogadaliśmy szczegóły (nie 
obyło się bez zmian z naszej strony w 
ostatniej chwili, z którymi nie było 
problemu). Sprawnie obsłużona 
grupa 16 osób (w większości 
anglojęzyczne), pokoje na wysokim 
poziomie. Bezproblemowa płatność 
kartą i faktura na następny dzień. 
Polecamy!” 

Krzysztof Gaudyn, Medius Poland 
Sp. z o.o.



KLIENCI O NAS: 
„Gamescape Sp. z o.o. zorganizowała dla 
naszej firmy atrakcję typu team building w 
opcji outdoor. Współpraca przebiegała 
bezproblemowo i bardzo profesjonalnie. 
Dodatkowo zespół Gamescape wykazał 
się dużym zaangażowaniem, dzięki 
czemu otrzymaliśmy spersonalizowany 
scenariusz zabawy, zawierający zadania 
dotyczące naszej działalności oraz 
wartości.  Sama gra oraz rozszerzona 
rzeczywistość była ciekawym 
doświadczeniem dla każdego uczestnika. 
Polecamy Gamescape, jako 
profesjonalnego organizatora gier i zabaw 
dla grup o charakterze team building” 

Aleksandra Świętek, Halsang Sp. z o.o.



JAK WYGLĄDA 
PRZYKŁADOWY 
SCENARIUSZ JEDNEJ 
Z NASZYCH GIER?  
Fabuła: Światu grozi wielkie 
niebezpieczeństwo. Tylko znakomici agenci, 
wyposażeni w odpowiedni ekwipunek oraz 
otwarci na wyzwania mogą uratować 
ludzkość. Są tylko dwa warunki: muszą ze 
sobą ściśle współpracować i… dobrze się 
bawić! 
Czas: 2,5 h  
Miejsce: Kraków  
Cena: od 249 netto/os , 199 netto/os. * 8% 
VAT do 31.10.2018 
UWAGA! Im wcześniej tym lepiej! Zaplanuj 
z nami event w tym m-cu, a otrzymasz 
dodatkowy bonus – extra grę dla zwycięskiej 
drużyny



CO 
GWARANTUJEMY? 
Działamy wg maksymy: „Rzeczy 
niemożliwe robimy od ręki, na 
cuda trzeba chwilę poczekać”.

Gwarantujemy profesjonalizm, 
dbałość o szczegóły i radość 
ze świetnie zaplanowanej i 
wykonanej usługi integracyjnej 
w stylu live escape rooms. 

Do tego przejrzyste zasady 
rozliczeń i współpracy, aby 
zaoszczędzić Twój czas.



CO WARTO 
ZROBIĆ? 

Zapraszamy do kontaktu i ciekawej 
współpracy.  

Nie zwlekaj i  zadzwoń pod nr tel. 
789 315 401 /  882 420 516  

Napisz do nas:  
ela@gamescape.pl / hello@escapecity.pl  

Tak odpowiemy w ciągu 48 h, jak list do nas 
dojdzie pocztą  mailową, pantoflową czy 

tradycyjną  

A potem ustalimy szczegóły i stworzymy dla 
Was niezapomnianą integrację pełną zagadek 

i emocji  

Do zobaczenia  
zespół Gamescape

mailto:ela@gamescape.pl
mailto:hello@escapecity.pl?subject=



