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INTEGRACJE OD A  DO Z 

STACJONARNA GRA INTEGRACYJNA „ZBUDUJ FABRYCZNE IMPERIUM” 

Zapraszamy do zabawy, w której można wcielić się w rolę XIX-wiecznego fabrykanta                                    

i sprawdzić, czy poradzilibyśmy sobie w biznesowych realiach Rewolucji Przemysłowej.  

Zadaniem graczy jest założenie i rozbudowanie własnej fabryki bawełny. Kto na koniec gry 

będzie posiadał najwięcej zasobów - wygrywa. Poszczególni gracze - bądź zespoły graczy                       

-  są dla siebie konkurencją.  

Uczestnicy otrzymują na start taką samą ilość kapitału, który w każdej kolejnej rundzie gry 

inwestują w wybrany rodzaj zasobów, ponosząc różne koszty, ale i wypracowując odpowiednie  

(mniejsze lub większe) zyski. Gracze mogą również wydawać pieniądze na ograniczone 

szkodzenie konkurencji - jeśli uznają, że jest to dla nich bardziej opłacalne niż skupienie się na 

własnej działalności. Moderator gry co rundę rzuca Kością Losu dodając nowe zdarzenia losowe 

utrudniające bądź ułatwiając rozwój bawełnianego interesu.  Gra kończy się po ustalonej z góry 

liczbie rund – dopasowanej do liczby uczestników. 

 

 

Informacje praktyczne: 

Do przebiegu gry używane są autorskie rekwizyty Grupy Fabricum. Grę prowadzi                                            

1 moderator na każde 20 osób. Orientacyjny czas trwania gry wynosi ok 1 godziny. Gra odbywa 

się na siedząco, przy stołach konferencyjnych i wymaga podstawowego nagłośnienia, rzutnika 

oraz ekranu. Zapewnienie tych elementów przez Grupę Fabricum wymaga osobnej wyceny.  

Opcjonalnie prowadzący mogą być przebrani w stroje z epoki. 

Uczestnicy ćwiczą podczas gry umiejętności strategicznego i taktycznego myślenia oraz 

weryfikują swoją zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji. Jednak gra ta przede 

wszystkim ma na celu dostarczenie dobrej porcji zabawy. 
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ORINETACYJNY KOSZTORYS DLA GRUPY 50 osób:  

Koszt podstawowy: przeprowadzenie gry przez 4 moderatorów z kompletem rekwizytów                 

dla 100 osób – 5500 zł netto (+23% VAT) 

Opcjonalnie: przeprowadzenie gry w strojach fabrykanckich – zwiększenie kosztu: 1000 zł netto 

Opcjonalnie: nagłośnienie i sprzęt audiowizualny – wycena po inspekcji miejsca wybranego                 

do lokalizacji zabawy 

Szkolenie będące kontynuacją zabawy wyceniane jest po diagnozie potrzeb Klienta 

Zapraszamy do współpracy! 

 

 

 

Kontakt : 

 

a.skubisz@fabricum.pl  a.mokrosinska@fabricum.pl 

535 092 086    508 092 086 
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