Enter the Game!
Tänk dig att du och ditt dreamteam stiger in i ett videospel med 9 uppdrag.
I varje uppdrag kommer ni att jobba tillsammans för att lösa uppgiften på bästa möjliga sätt.
Ni har endast 5 minuter varje rum, så snabbtänkthet och en effektiv strategi är en fördel.
Beroende på hur ni löser uppdraget kommer ni att nå en level
mellan 0 - 10 i varje uppdrag. När ni har passerat alla 9 “missions” kommer ert lag att få
reda på er slutgiltiga teamfactor som ni tävlar med mot övriga lag.
Alla uppdrag är uppbyggda så att ni lätt kan komma tillbaka
veckan efter och testa lyckan med ett nytt lag!

“

Sjukt kul! Bästa after
worken på länge. Det
enda negativa är att
jag är revanschsugen.
// Anders,
AXIS Communications

“

Vi hade sjukt skoj och
vi hoppas kunna boka
in Teamtastic till vår
julfest i december. Stort
grattis till ett lyckat
koncept, ni är otroligt
duktiga!
// Petra, Nordson

“

Perfekt för vårt team
event. Mycket action
(och skratt!)
Jag planerar redan att
släpa hit vännerna.
// Martin, Aimpoint

Personal Touch

Double Up

ca 1 tim 30 min
395 SEK pp
(316 SEK ex moms)

ca 2 tim 45 min
595 SEK pp
(476 SEK ex moms)

Inkluderar 1 runda i spelet,
personlig introduktion,
coachning, peptalk & ingående
statistik. Ni kommer att få en
actionladdad timme med
mycket teamkänsla och skratt!

Inkluderar 2 rundor i spelet,
coachning mellan rond 1 & 2
samt statistik. Vårt paket
riktat mot tävlingsinriktade och
revanschsugna gäster. Anta rond
nummer 2 med samma lag eller
mixa om och testa lyckan med
nya lagmedlemmar.
Varmt välkomna!
Du hittar oss på Hamngatan 5 vid
Stortorget, Malmö.

Besök vår hemsida, Facebook eller
Instagram för mer info och bilder.

Större grupp?
Pris vid förfrågan
Vi har kapacitet för 54
personer. Kontakta oss för
exklusiv ensamrätt till
Teamtastic. Då låser vi stället
för andra så ni kan härja fritt,
och ni har vår
odelade uppmärksamhet!

