SÄÄVARMAT SISÄKISAILUT. Hintoihin +alv 24%
CRAZY GAMES – Hauskanpito edellä!
Esimerkkipaketti: jättinyrkkeilyhanskat käsissä
ämpäripyramidien rakentelua, jurrilasit silmillä
tarkkuustehtävän suorittamista, pommisalkkujen hiljentämistä, käsilypsyä
keinoutareilla, pöytäfutista nelinpelinä,
”surffausta”… Ei siis ihan tavanomaisia
aktiviteetteja, vaan melko hullunkuriset lajit
yhdistettynä hauskanpitoasenteeseen = kreisit
kisat!
Kokonaiskesto sovittavissa 1,5-2,5 h.
Ryhmäkoko 25-150 hlöä
Hinta 1650€/max 25 hlöä, + 15€/lisählö
Hintaan sisältyy neljä rastipistettä, lisärastit lisäveloituksesta.

EASY GAMES – Omatoimipelit sisätiloihin
Iltaohjelma voi olla myös vapaamuotoista
pelaamista pääosin pöytäpelien parissa leppoisaa pelailua seurustelun ohessa. Sopivia
pelejä ovat mm Stiga-pöytälätkä, korona,
pöytäkeilailu, minicurling, fortuna, tikanheitto
(magneettitikkaversio), puttimatto,
summeripeli, reaktiopöytä, pöytäfutis,
minipetankki, minimölkky, pulmapelejä,
minipingis, tasapainopeli, hevosenkengän heitto
(kumiset), renkaanheitto, seinäpallo,
lautapelejä, korttipelit…
Sovitellaan puitteiden ja ryhmäkoon mukaan
sopiva sisäpelisetti, niin tuomme välineet
paikalle ja noudamme sovitusti. Mukana
luonnollisesti pelien säännöt. Halutessa meiltä
voi lisäveloituksesta myös jäädä yksi tai
useampi ohjaaja opastamaan peleissä, mutta
lähtökohtaisesti nämä ovat vuokrapelejä.
Kokonaiskesto sovittavissa tarpeen mukaan, arviolta 1-3 h
Ryhmäkoko: mille ryhmäkoolle tahansa
Hinta alkaen 850 €, kokonaishinta määräytyy ryhmäkoon ja pelimäärän mukaan
Teemme annetun budjetin mukaisen ehdotuksen peleistä ja niiden määristä.

SPELISHOW – Hulvaton iltaohjelma, jossa osallistujat ovat itse
itsellensä tähtiesiintyjiä. Näyttelijä-imitaattori pyörittää
showta eteenpäin, kutsumalla aina lavalle neljä henkilöä
kilvoittelemaan hauskoissa TV:stä tutuissa erilaisissa
speleissä, kuten sukkahousupujottelussa,
tasapainoseisonnassa, nopeustesterissä ja teleskooppitikassa
jne. Ohjelma on myös viihdyttävä heille, jotka eivät
välttämättä halua itse osallistua kisailuun.
Ryhmäkoko 15-40 hlöä
Perushinta 1350 €/ryhmä

TEEMALLISET ILLANVIETOT
FAT PANCHO´S CANTINA – Caramba, mikä pelifiesta!
Klaanipäällikkö Fat Pancho on kutsunut koolle alueen
muut klaanit illanviettoon seurustelun ja pelailun
merkeissä. Salaisessa cantinassaan on virvokkeiden
lisäksi tarjolla Fat Panchon eri puolilta maailmaa
keräämiä hauskoja pelejäkin. Niissä voi haastaa muita
vieraita siitä kuka on paras, tai ihan vain mitellä
mahdollisuuksiaan itse peliä vastaan. Ohjelmassa ei
kuitenkaan ole uhkapelejä!
Illan aikana kerätään peleistä pesoja, ja lopuksi
lasketaan kuinka paljon kunkin klaanin jäsenet
onnistuivat keräämään niitä yhteiseen pottiin.
Hillittömän hauska vapaamuotoinen
illanvietto-ohjelma, sillä kaikki aktiviteetit ovat
matalan kynnyksen pelejä, joihin kaikkien on
helppo osallistua. Ohjelman aikana
tuntemattomatkin tulevat toisilleen tutuiksi, ja
tutut vieläkin tutummiksi, sillä ohjelmamalli
kannustaa keskinäiseen seurusteluun kaikkien
kanssa!
Kokonaiskesto sovittavissa tarpeen mukaan 1-2 h.
Ryhmäkoko: 50-150 hlöä
Hinta 2850€/max 50 hlöä, + 15€/lisählö. Hintaan sisältyy kuusi rastia, lisärastit
lisäveloituksesta

FLASHBACK GAMES – Tule sellaisena kuin OLIT (tai olisit ollut…)
Hulvattoman hauskat iltabileet 80-90-lukujen
klassikkopelien parissa, Colin McRae-rallia jopa
neljällä simulaattorilla, omien kasari/ysäribiisien luomista Mash Machinellä, koronaa,
Stiga-pöytälätkää, pöytäfutista, PacManiä
alkuperäisillä putkitelkkareilla, tanssipeliä
kasari/ysäri-biiseillä, fortunaa, Singstarlaulupeliä kasari/ysäri-hiteillä, matopeliä
aidoilla Nokia 3210-kännyillä, PS2-pleikkarallia
langallisilla käsiohjaimilla jopa neljänkin kuskin
kesken samalla radalla, Stiga-pöytäkeilailua,
kuvaamista aidoilla vanhoilla Polaroidkameroilla… Speden Spelitkin onnistuvat
näyttelijä-imitaattorin pyörittämänä
kisashowna.
Kootaan tilaisuuteen sopiva setti nostalgiaa
markka-ajalta!
Kokonaiskesto sovittavissa tarpeen mukaan
1,5-2,5 h.
Ryhmäkoko: 30-200 hlöä
Hinta alk. 1950€/max 30 hlöä, + 15€/lisählö
Hintaan sisältyy neljä rastipistettä (Colin McRae2-simulaattorit erillisveloituksella),
lisärastit lisäveloituksesta.
SALAISET AGENTIT – Huippuagenttien salainen kokoontuminen
Jännittävä ilta, jossa riittää coolia tekemistä
kaikille Bondeille! Koetellaan agenttien kykyjä
ja valmiuksia tuleviin peitetehtäviin!
Tikittävien pommisalkkujen deaktivointia,
nopeusammuntaa elektronisiin maalitauluihin,
käden vakauden sekä reaktiokyvyn
testaamista… Kilpailuhenkisistä agenteista kun
on kyse, niin tietenkin vertaillaan tuloksia ja
palkitaan illan parhaista suorituksista eri
tehtävissä! Agenttikouluttajat opastavat joka
rastilla tehtävän saloihin. Ohjelmaan liitettävissä tunnelmanluojiksi myös casinopöytiä.
Kokonaiskesto sovittavissa tarpeen mukaan 1,5-2,5 h.
Ryhmäkoko: 50-150 hlöä
Hinta alk. 2850€/max 50 hlöä, + 15€/lisählö. Hintaan sisältyy neljä rastia, lisärastit
lisäveloituksesta

DALTONIT – Vangitsevat iltabileet…
Pahamaineinen ja tunnetusti epäonninen
Daltonien sisarusparvi (kyllä, veljeksillä on
siskojakin) on aiempien karkureissujen jälkeen
vihdoinkin onnistunut karistamaan Lucky
Luken ja Rantanplanin kannoiltaan, ja matkan
varrella ryöstäneet pankinkin! Daltonit
juhlistavat nyt suurieleisesti vapauttaan
kylvämällä dollareita ympäriinsä
piilosaluunassa kaukana preerian kätköissä.
Paikalla on muitakin hurjia desperadosukuja,
Fultonit, Meltonit, Boltonit ja Hiltonit.
Saluunassa on jos jonkinlaista peliä ja
vempainta, joilla voi koetella onneaan, lyödä
vetoa, ja rikastua lisääkin – mutta vaarana on
myös kaiken menettäminen! Paikasta ei löydy
yhtään kasinopeliä, vaan ainoastaan hauskoja,
helppoja ja nopeita pelejä ilman turhia
etikettejä.
DALTONIT-ohjelmaan voimme koota sopivan
setin pelirasteja ryhmäkoon ja puitteiden
mukaisesti. Daltonit raitapaidoissaan opastavat
ja valvovat rasteja, kuten esimerkiksi
hevoslaukkaa, härän rengastusta,
revolverinvetoa tai saluuna-ammuntaa, lassonheittoa, stetsonin heittoa jne. He jakavat
myös illan alkajaisiksi tuhansia ryöstödollareita pelirahaa osallistujille. Illan päätteeksi
katsotaan mikä lainsuojattomien suku on kerännyt eniten dollareita…
Kokonaiskesto sovittavissa tarpeen mukaan 1,5-2,5 h.
Ryhmäkoko: 50-200 hlöä
Hinta 2850€/max 50 hlöä, + 15€/lisählö. Hintaan sisältyy neljä rastia, lisärastit
lisäveloituksesta

FUN RACING – Racing-aiheinen illanvietto, jossa
on jokaiselle jotakin tarjolla. Pleikkaracingkisat, reaktiotestit formulakuskien
käyttämillä suurilla reaktioseinillä,
renkaanvaihtokisat pulttipistooleilla ja neppisautokisat formularadalla! Hauska ja
leikkimielinen racingkokonaisuus.
Kokonaiskesto sovittavissa tarpeen mukaan
1,5-2 h.
Ryhmäkoko: 50-150 hlöä
Hinta 2850€/max 50 hlöä, + 15€/lisählö. Hintaan sisältyy neljä rastia, lisärastit
lisäveloituksesta

ACTION FACTORY – TIIMITOIMINNAN EKSPERTTI!
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