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inteGRAcja:
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 gry.
Niezapomniany teambuilding (budujemy zespoły,
motywujemy, nagradzamy za efekty, tworzymy lojalność).
Podczas treasure hunting możesz wyłonić liderów
i zaproponować im nowe wyzwania zawodowe.
Zaskocz efektownie swoich kluczowych klientów
i pracowników, fundując im angażującą formę
spędzenia wolnego czasu. To rozrywka na *****
gwiazdek.

outdoor
escape game
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!
Zobacz, co może Cię czekać:

https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=132&v=_zHegxNIfL0
Czas: 2-2,5 h
Miejsce: Kraków
Start i meta: ul. Kościuszki 74 / Bulwar
Rodła

Outdoor Escape
Game dla rodzin
• NOWOŚĆ: Zagadki związane z Augmented
Reality, w tym uroczy asystent - Skrzat,
który pomaga uczestnikom w czasie gry.
Postać Krasnala pojawia się w wymiarze 3D
• Integracja wielopokoleniowa uczestników
w formie angażującej gry na iPadach
(rodzice z dziećmi)
• Łamigłówki logiczne, na spostrzegawczość,
łączenie faktów
i wiele innych
• Niesamowite doświadczenie grywalizacji
i edukacja poprzez zabawę
• Czas trwania gry: 120-150 minut na
drużynę

escape game
à la table!
Fabuła:
Operacja Londyn rozpoczęła się!
Agenci terenowi wyruszyli na misję…
ale chwileczkę! Aby akcja zakończyła
się sukcesem, niezbędne jest wsparcie.
I właśnie tu wkraczacie Wy: wyśmienici
Analitycy MI6! Szybko zorganizujcie się
i dołączcie do akcji! Współpraca w tej
wyprawie to podstawa. Powodzenia
i bez odbioru.
Czas: 1 h + do 10 min wprowadzenie
Miejsce: Kraków, sala konferencyjna
lub na statku czy restauracji Barka

KTO ZA TYM STOI?
Gamescape to pionier na rynku rozrywki escape rooms
i nowoczesnych gier miejskich AR. 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 16
tysięcy osób (dane z 1 marca 2019 r.). Opracowaliśmy gry dla firm
i instytucji takich jak:

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.

CLIENT ABOUT US:
„Great event to mobilize team around
common goals not related to work. It
helped to create different types of
relationships between peers, which should
be beneficial at work as well.
People like using the iPad and having on
line game with enigma (with 3 people to
support the teams and guide them). It was
really energizing and fun.
The location (boat on the river) was great:
dedicated to the game, possibility to have
drinks and dinner as well after the game.”
Catherine Estrade | EMEA OTR Manager |
Diagnostics, Perkin Elmer France
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