STACJONARNA GRA INTEGRACYJNA „GIEŁDA FABRYKANTÓW”
Proponujemy nowatorską formułę integracji dla grup do 100 osób polegającą na aktywnym
zaangażowaniu uczestników w grę symulacyjną nawiązującą do tradycji Ziemi Obiecanej.

Uczestnicy przenoszą się w czasie, na giełdę bawełnianą z końca XIX wieku. Handlują, zarabiają
i ponoszą koszty. Na początku gry gracze zostają przydzieleni na kilku różnych kategorii
przedsiębiorców w łańcuchu produkcji tkaniny bawełnianej: plantatorów, przędzalników, tkaczy
i farbiarzy. Pracują w parach. Każda para otrzymuje określoną ilość zasobów do spożytkowania.
Gra dzieli się na rundy. Podczas kolejnych rund gracze - przedsiębiorcy mają za zadanie
przeprowadzić jak najwięcej korzystnych dla siebie transakcji handlowych. Na koniec rundy
każdy płaci podatek, a na początku kolejnej rundy (poza pierwszą) następują „wydarzenia
losowe” - moderowane przez prowadzących grę - utrudniające lub tworzące nowe okazje
wybranym kategoriom fabrykantów.

Informacje praktyczne:
Do przebiegu gry używane są autorskie rekwizyty Grupy Fabricum. Grę w wersji dla 100 osób
prowadzi 3 moderatorów. Orientacyjny czas trwania gry dla 100 osób Prowadzenie gry
wymaga pustej przestrzeni (nie jest rozgrywana przy stołach), podstawowego nagłośnienia,
rzutnika i ekranu. Zapewnienie tych elementów wymaga osobnej wyceny.
Opcjonalnie prowadzący mogą być przebrani w stroje z epoki.
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WYCENA DLA GRUPY 100 osób:
Koszt podstawowy: przeprowadzenie gry przez 3 moderatorów z kompletem rekwizytów
dla 100 osób – 5000 zł netto (+23% VAT)
Opcjonalnie: przeprowadzenie gry w języku angielskim – zwiększenie kosztu: 1000 zł netto
Opcjonalnie: przeprowadzenie gry w strojach fabrykanckich – zwiększenie kosztu – 500 zł netto
Opcjonalnie: nagłośnienie i sprzęt audiowizualny – wycena po inspekcji miejsca wskazanego
przez Klienta do lokalizacji zabawy
Zapraszamy do współpracy!

Kontakt :

a.skubisz@fabricum.pl

a.mokrosinska@fabricum.pl

535 092 086

508 092 086
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