
WYDARZENIA DLA 

MUZEÓW



ESCAPE ROOM to pokój wypełniony zagadkami

i łamigłówkami, w którym można przeżyć niesamowite

przygody.

Pokoje zagadek są skierowane zarówno do dorosłych

uczestników, jak i rodzin z dziećmi. W zabawie najczęściej

uczestniczą grupy od 2 do 6 osób, które mają od 45 do 90

minut na rozwiązanie postawionych przed nimi zagadek.

Pokój zagadek może zostać przygotowany w jednym z muzealnych

pomieszczeń jak część wystawy czasowej lub stałej. Ciekawym

rozwiązaniem jest także pokój zagadek w specjalnie do tego celu

przystosowanym namiocie.

Koszt realizacji od 1500 zł netto /dzień obsługi

Pokój zagadek to idealny przykład nauki poprzez zabawę. Dzięki

angażującym zadaniom uczestnicy poznają różne fakty i ciekawostki

dotyczące danego miejsca czy wydarzenia.



GRY MIEJSKIE skierowane są do wszystkich chcących

spędzić aktywnie czas poza domem i dowiedzieć się

czegoś nowego. Miasto na kilka godzin zmienia się

w planszę do gry.

Nie jest istotny wiek uczestników. Gra jest skierowana

zarówno do rodzin z dziećmi, dziadków z wnukami,

studentów czy grup znajomych.

Wraz z sygnałem rozpoczęcia możemy przenieść do XVII wiecznej

Warszawy, poznać sekrety wytapiania srebra czy odszukać zaginiony

akt nadania praw miejskich.

Na uczestników czekają doświadczeni animatorzy i różnorodne

zadania. Od wyznaczenia trasy na podstawie stuletniej mapy po

szybką rozgrywkę szachową.

Koszt realizacji od 3500 zł netto/gra



Nie ma limitu uczestników. Rodziny z dziećmi, znajomi w 

dowolnym momencie mogą włączyć się do zabawy. 

Celem questingu jest zaangażowanie uczestników do poszukiwań

i zabawy, dzięki której uczą się poprzez działanie.

Sprawdza się jako atrakcyjna forma zwiedzania i promocji, która nie

wymaga bezpośredniego kontaktu między uczestnikami a obsługą.

QUESTING to nowoczesne podchody. Rozwiązywanie

łamigłówek i zagadek prowadzi uczestników do odkrycia

miejsc i ciekawostek ukrytych w okolicy.

W ustalonej okolicy umieszczamy zagadki. Możemy wykorzystać

zastaną przestrzeń lub umieścić w niej bezpieczne i bezobsługowe sejfy

czy skrzynie.

Koszt realizacji od 2500 zł netto



Pomagamy w dotarciu do nowych grup odbiorców.

Poznaliśmy sekret organizacji nietypowych eventów

promocyjnych.

Pod osłoną nocy ustawiliśmy, w centrum Krakowa, pokój zagadek

zaaranżowany w 12 metrowym morskim kontenerze. Na placu

Zamkowym w Warszawie układaliśmy gigantyczne puzzle

przedstawiające triumfalny wjazd króla Zygmunta III Wazy do

Warszawy!

Scenariusz naszych działań dopasowujemy każdorazowo do danego

wydarzenia i efektu, jaki mamy osiągnąć. Naszym celem jest

wzbudzenie zainteresowania i przykucie uwagi.

Nietypowe akcje promocyjne podlegają indywidualnym wycenom.
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Działamy na terenie całej Polski.

Współpracowaliśmy m.in. z Zamkiem Królewskim w

Warszawie, Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum w

Sosnowcu, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Świdniku.

Nasze realizacje cieszyły się dużym zainteresowaniem

i pozytywnymi opiniami uczestników. Zachęcamy do

zapoznania się z referencjami instytucji, z którymi

współpracowaliśmy (na następnej stronie).




