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Az élményprogramok 100%-osan
biztonságosak, fe lkészül t  animátorok segít ik az

üzemeltetésüket.
 

Az ár l is tában szereplő árak tá jékoztató
jel legűek. Utazási  és szál l í tási  köl tségeket nem

tartalmaznak.
 

Az ár l is tában szereplő árak a sztenderd 6 órás
ki te lepülésre vonatkoznak. A szolgál tatás

időtartam és a résztvevők létszáma néhány
szolgál tatás köl tségét befolyásolhat ja.  

Kér jük egyeztessen kol légáinkkal .
 



1 . )  L IVE GRAFFITI  SHOW

A rendezvény ideje alat t  végigkísérhet i  a
közönség, ahogyan a hazai  graf f i t i
legkiemelkedőbb művészei  á l ta l  e lkészül  egy-
egy párat lan alkotás.  Később ezek a
festmények bárhol  k iá l l í thatók,  így
megmaradhat egy örök,  kézzel fogható
emlékként.  Az alkotások témája és részletei
előre egyeztethetőek a szervezők elképzelései
szer int ,  melyről  igény esetén előzetes digi tá l is
látványtervet készí tünk.

170.000HUF-tól
Technikai igények: 
5x2m szabad terület

2.)  GRAFFITIS KÖZÖNSÉGFAL

A közönség nagy örömére lehetőséget kínálunk
minden érdeklődő számára, hogy
kipróbálhassák a speciál is festékszórókat,  mely
minden rendezvényen egy ór iási  kaland szokott
lenni .  Animátoraink segítenek az érdeklődőknek
és biztosí t ják a szükséges eszközöket:
festékszórókat,  stenci leket,  maszkokat,
kesztyűket.

90.000HUF-tólTechnikai igények: 
Min. 5x2m szabad terület

3.)  STREET ART WORKSHOPOK

Egy izgalmas művész-sarok,  ahol  animátor i
segítséggel  kézműves foglalkozást tar tunk az
odatérők számára. A résztvevők különböző
eszközökkel  (graf f i t i  és street art
témakörökben) készí thetnek egyedi  ra jzokat,
dekorációkat és kreatív tárgyakat.

90.000HUF-tól
Technikai igények: 
4x4m szabad terület ,  asztalok,  székek

4.)  ÓRIÁS MESEKÉP SZÍNEZÉS

Egy kiváló egésznapos kísérőprogram a
rendezvényeden: az ór iáski festő fa lak színessé
varázslásában mindenki  k i  vehet i  a részét.  Cél ,
hogy a rendezvény végére,  a kezdetekben csak
fekete fehér formák életre kel jenek. A végén,
egy nagy színes festményt alkotva mindenki ,
aki  ebben részt  vet t ,  egy k icsi t  a magáénak
érezhet i  a végeredményt!   #webel iveinteamwork

110.000HUF-tól
Technikai igények: 
5x2m szabad terület

6.)  VÁSZON FESTÉS 

A közös alkotás,  közös festés egy kiváló
színfol t ja lehet bármely rendezvénynek. Az
élményfestés során lehetősége van
mindenkinek a művészi  énjének a
kibontakoztatására,  professzionál is instruktorok
segítségével .

90.000HUF-tól
Technikai igények: 
4x4m szabad terület ,  asztalok,  székek

5.)  FESTÉKBOMBA DARTS

A dartsozás még soha nem vol t  ekkora élmény!
A játék cél ja egyszerű:  a speciál is festékekkel
megtöl töt t  luf ikat  kel l  e l ta lá ln i  megadott
szabályok alapján a darts nyi lakkal .  Nagyon
izgalmas látvány, ahogy a festékbombák
szétrobbanak a fehér háttéren és persze egy
igazi  k ihívást  je lent  mindenkinek el ta lá ln i  a
megfelelő "bombákat" .    Játékokat és
versenyeket az animátoraink szervezik.

90.000HUF-tól
Technikai igények: 
Min. 5x5m szabad terület

STREET ART
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9.)  ORIGAMI WORKSHOP 

Az or igamizás nem csak egy kreatív és
szórakoztató tevékenység, de számos jótékony
hatása van minden korosztály számára. A
foglalkozást professzionál is or igami tanárok
vezényl ik.

90.000HUF-tól
Technikai igények: 
4x4m szabad terület ,  asztalok,  székek

10. )  TÜZES TINTA KÉZMŰVES

Egy igazán egyedi  kézműves foglalkozás, ahol
a résztvevők egy nem mindennapi  módszerrel
készí thetnek látványos képeket,  melyeket haza
is v ihetnek ajándékként.

150.000HUF-tól
Technikai igények: 
5x5 szabad terület ,  asztalok+székek

12. )  MATRICAKÉSZÍTÉS

Ki ne szeretné a matr icákat,  ez mondhatni
kortól  függet lenül  mindenkire érvényes. A
foglalkozás során a résztvevők különböző
technikákkal  készí thet ik el  saját  színes
matr icáikat ,  professzionál is művészek
felügyeletével  és segítségével .  A matr icák
graf ikái  e lőre leegyezthetők.

90.000HUF-tól
Technikai igények: 
4x4m szabad terület ,  asztalok,  székek

7.)  PÓLÓ FESTÉS

Ki ne szeretné elkészí teni  sajátkezűleg a
pólóját ,  o lyan formákkal  és színekkel  ahogy azt
Ő megálmodta? Amel let t ,  hogy ór iási  é lmény a
pólófestés,  egy maradandó emlék is egyben,
hisz az elkészül t  ruhadarabokat mindenki
hazavihet i .

150.000HUF-tól
Technikai igények: 
5x5 szabad terület ,  asztalok+székek

8.)  KÉPREGÉNYKÉSZÍTŐ  MŰHELY

Képzőművészet i  egyetemen tanul t  f iatalok és
segítő animátorok ál ta l  üzemeltetet t
képregénykészítő workshop, ahol
mindenki  egyedi  képregényt tud készí teni  és
elsaját í that ja annak alapvető szabályai t .

90.000HUF-tól
Technikai igények: 
5x5m szabad terület ,  asztalok+székek

1 1 . )  MINI  UNIVERZUM KÉZMŰVES

Szuper kreatív kézműves foglalkozás, ahol  a
résztvevők saját  kezűleg varázsolnak bele az
üres üvegbe egy "galaxist" .  Az elkészül t
dekorációkat természetesen mindenki  haza
vihet i  a jándékba!

120.000HUF-tól
Technikai igények: 
5x5m szabad terület ,  asztalok+székek
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13. )  VEGÁN FESTÉKKÉSZÍTÉS

A zöldség- és gyümölcsalapú festékekkel
csodálatos színeket varázsolhatsz,  anélkül ,
hogy ártanál  a környezetednek.A foglalkozás
során mindenki  e lsaját í that ja a technikákat és
szabadon engedhet i  kreat iv i tását.

150.000HUF-tól
Technikai igények: 
5x5 szabad terület ,  asztalok+székek

14. )  ÖKO KÉZMŰVES

15.)  VÁSZONTÁSKA FESTÉS

Váltsuk le a műanyag szatyrokat egy
sajátkezűleg kidekorál t  környezetbarát
vászontáskára!  A foglalkozás során animátor i
segítséggel  a résztvevők megfesthet ik saját
organikus vászontáskájukat.

150.000HUF-tól
Technikai igények: 
4x4m szabad terület ,  asztalok,  székek

5.

Kedves animátorok vezetésével  organikus /
ú j rahasznosítot t  anyagokból  készí tünk
különböző cuki  a jándéktárgyakat vagy 
 k iegészítőket.

90.000HUF-tól
Technikai igények: 
5x5m szabad terület ,  asztalok+székek

ÖKO 16. )  HOLI  COLOR PARTY

A hol i  feszt ivál  India legnépszerűbb ünnepsége,
ahol  a v idámság, szeretet  és a színek kerülnek
középpontba. Ekkor veszi  kezdetét  a jó időnek
a köszöntése -  egy feszt ivál  keretén belül  -
ahol  egyszerre dobják fe l  a Hol i  port  az égbe
és színesbe borulnak az emberek! A v i lág egyik
leglátványosabb és legszínesebb bul i ja i  között
emleget ik a Hol i  feszt iválokat!  Ezt  az érzést és
ezt az élményt v isszük el  a Te rendezvényedre
is!

180.000HUF-tól
Technikai igények: 
egyeztetés szükséges

17. )  GREENBOX ÉLMÉNYFOTÓZÁS

18.)  LEGO LAND

Több, mint  25 nevezetes épület  és jármű Lego©
változata.  Egyszerre szórakoztató és taní tó
jeleggű is az érdeklődők számára, hisz a mókán
túl  számos érdekességet tudhatnak meg a
Londoni  Ór iáskerékről  vagy épp Shanghai
felhőkarcolókról .  A k iá l l í táson túl  v iszünk egy
Lego© foglalkoztatót  is ,  ahol  mindenki  a saját
kedve szer int  kreatívkodhat.  Akik pedig csak
egy pic i t  p ihenni  szeretnének, azoknak TV-n
Lego© mozi  f i lmeket vet í tünk.

150.000HUF-tól
Technikai igények: 
7x5m szabad terület ,  áramforrás,  asztalok,  székek

6.

Talán az egyik különlegesebb szolgál tatásunk a
zöld háttér előt t  tör ténő greenbox fotózás. Ezen
szórakoztató programunk résztvevői  számára
térben és időben nincs lehetet len.  Több száz
fotóháttér választható,  azonnal i
képnyomtatással !
Csomagjaink közül  b iztos ta lá l  o lyan opciót ,
ami a rendezvényének megfelel !

170.000HUF-tól
Technikai igények: 
5x5m szabad terület ,  áramforrás,  asztalok+székek

EGYÉB



19. )  DIGITÁLIS KARIKATÚRA

Rendezvényeken való kar ikatúra készí tés egy
totál is win-win-win helyzet:  a megrendelő
feldobhat ja az eseményt egy kedves, v icces és
szórakoztató programmal,  amivel  egy életre
szóló élményt szerezhet a résztvevők számára.
A vendégek garantál tan jó l  érz ik magukat,  h isz
mindig izgalmas megtudni ,  hogy hogyan látnak
minket mások. Az elkészül t  képeket
kinyomtat juk a helyszínen a résztvevőknek.

120.000HUF-tól
Technikai igények: 
1 asztal  + 2 szék, áramforrás

20.)  SPORTPÁLYA CSOMAG

21. )  FELFÚJHATÓ ÓRIÁS HOLD 

A fel fú jható Óriás Hold Magyarországon egy
egyedülál ló különlegességnek számító
rendezvény dekorációs elem, mely több mint  5
méteres magasságával  fantaszt ikusan mutat
bármely esemény részeként.  A Hold belső ledes
vi lágí tásának, i l letve a legjobb minőségű
szubl imált  nyomtatásnak
köszönhetően gyönyörű és valósághű
látványt nyúj t  nappal  és éjszaka egyaránt.

70.000HUF-tól
Technikai igények: 
8x8m szabad terület ,  áramforrás

7.

Trambul in,  to l laslabda pálya,  strandröplabda
pálya,  f r izbik,  k ispályás foci ,  célba lövők és
még sokkal  több! 1 csomag -  rengeteg
közkedvel t  sporteszköz egyben.

100.000HUF-tól
Technikai igények: 
-

EGYÉB

6.

22.)  MESE LÉGVÁRAK

Minőségi ,  mesés temat ikájú légvárak
elengedhetet len elemei bármely gyermek
rendezvénynek. Kérd a légvárakat a témáh i l lő
ór iásbábokkal  is !

150.000HUF
Technikai igények: 
10x10m szabad terület + áramforrás

24.)  ARCFESTÉS + LUFIHAJTOGATÁS

Ahogy a fánk lekvár nélkül ,  o lyan a
gyermekrendezvény is arcfestő
és luf ihaj togató nélkül :  nem rossz,  de nem az
igazi !

50.000HUF-tól
Technikai igények: 
4x4m szabad terület ,  asztalok,  székek

2.

23.)  ÓRIÁS JÁTÉKPARK

Kedvenc játékaink most ór iási  méreteket
öl tenek. Bármely rendezvényen jó móka lehet
ór iás Uno kártyákkal ,  hatalmas sakk f igurákkal
vagy éppen méteres dobókockákkal  játszani .

150.000HUFTechnikai igények: 
Min.:  10x10m szabad terület

EGYÉB


