PONUDBA ZA TEAMBUILDING
Spoštovani!
Pripravili smo Vam odlično ponudbo za izvedbo TEAMBUILDINGA, v sobi pobega Escape Room
Enigmarium Murska Sobota!
»Escape Room« ali pobeg iz sobe je vznemirljiva resničnostna igra za dva do pet igralcev. V 60-ih
minutah morate rešiti misijo – odkriti skrivne predmete in namige, dešifrirati šifre, razrešiti uganke,
predvsem pa logično razmišljati in sodelovati.
Čakajo vas unikatne preizkušnje, ki jih ni moč videti nikjer drugje, slikovni namigi in zabavni hightech “gadgeti”. Preizkušnje smo zasnovali tako, da vsak pride na svoj račun, znanje tujih jezikov ni
potrebno, dramaturški lok pa vas bo držal v napetosti do zadnje sekunde. Tu pa so tudi naši
najprijaznejši »gamemasterji« ki s slikovnimi namigi lahko priskočijo na pomoč in poskrbijo, da se
bo vaša urica pri nas spremenila v nepozabno doživetje!
Želite preizkusiti nekaj novega, zabavnega in se med seboj še bolj povezati? Potem je
TEAMBUILDING prava izbira za vas!
Obljubljamo nepozabno zabavo, v kateri bodo udeleženci razvijali spretnosti in nova znanja ter
izboljševali prilagodljivost. Predvsem pa bodo krepili komunikacijo ob novih nepoznanih situacijah,
timsko razvijali strategije ter s skupnim sodelovanjem osvajali cilje, se ob tem še bolj povezovali ter
odlično in zdravo zabavali! Po zboru vseh udeležencev se z žrebom ekipe razdelijo v skupine in igra
se lahko prične. Če je udeležencev več (do 50) lahko polovico ekip pogostite tudi s posebno ESCAPE
gostinsko ponudbo!
In še ena novost: igro pobega lahko nadgradimo z uganko – sestavljanko, opremljeno z logotipom
vašega podjetja! Vaši najboljši sodelavci in najbolj povezani timi pa bodo morda uspeli sestaviti
tudi vaš skriti nagradni bon ali kupon, s katerim jih morda želite nagraditi za dobre delovne
rezultate!
Unikatno in neponovljivo doživetje naših sob odlikuje skrbno zasnovan scenarij igre, ki v pravljičnem
ambientu, v skrbno načrtovanem dramaturškem loku lepo teče vse od sprejema igralcev, do rešene
misije in analize igre po njej. Vse zanke, uganke in dramaturgijo sob so izvirno zasnovne, razvili pa
smo tudi lasten računalniški program pomoči s slikovnimi namigi. Raznolike preizkušnje različnih
znanj in spretnosti smo zasnovali tako, da vsak član ekipe pride na svoj račun. Igra poteka na
simbolnem nivoju, zato znanje tujih jezikov ni potrebno. Naši najprijaznejši »gamemasterji«, skrbijo
za stopnjevanje razpoloženja tekmovalcev od sprejema, vodenja skozi igro z namigi, do rebriefinga
in analize na koncu. Dragocen element presenečenja so tudi high-tech „gadgeti“ naše lastne
razvojne ekipe, vse skupaj pa zaokrožuje celovita uporabniška izkušnja od A do Ž.
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S programom usposabljanja - TEAM BUILDING ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® MURSKA SOBOTA
bodo udeleženci razvijali/analizirali:






vodstvene sposobnosti,
spretnosti in komunikacijske veščine,
prilagodljivost v novih situacijah,
spopadanje s časovnim pritiskom
timsko planiranje in razvoj strategije

…ob tem pa se bodo tudi odlično zabavali.
Udeleženci bodo izboljševali povezovanje, sodelovanje, komuniciranje, motiviranje, strateško
razmišljanje, razporejanje vlog, izogibanje konfliktom, krizno komuniciranje, hitro odločanje,
prevzemanje odgovornosti in zaupanje.
In kakšna je zgodba prve in edine sobe pobega v Pomurju?
Za vsem tem stojita slavni profesor RUFUS
AMADEUS, priznani zgodovinar, sodobni
"INDIANA JONES" in DIANA – boginja lova,
zaradi katere je ta hotel dobil tudi ime.
Po uspešni akademski karieri v Ljubljani se je
profesor odzval na klic na pomoč iz Murske
Sobote. V Hotelu Diana smo namreč med
obnovo hotela odkrili zapečateno staro sobano,
polno čudnih simbolov in predmetov. Od
trenutka ko so se odprla vrata so se med ljudmi
začele dogajati zelo čudne reči.
Po pomoč smo poklicali profesorja RUFUSA
AMADEUSA, da v strogi tajnosti zadevo razišče
in poišče rešitev. Lotil se je raziskovanja, a žal je
neko noč v nenavadnih okoliščinah izginil tudi
profesor.
Da ne bo splošne panike, zaupamo skrivnost
samo vam: vsak, ki pride v stik z najdiščem, se
spremeni.
Več vam žal ne moremo povedati. Več in vse
doživite sami, če vstopite v Escape Room in
poskušate v eni uri razvozlati skrivnost.
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DODATNE STORITVE – GOSTINSKA PONUDBA
 POSEBNA PONUDBA - COFFEE BREAK - TEAMBUILDINGI, SREČANJA, SEMINARJI,
PREDAVANJA, KONFERENCE (mini pogostitve med odmori)
OSNOVNI COFFE BREAK
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Cena: 3,50 EUR/po osebi
COFFE BREAK »DIANA«
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Prigrizki: čajno pecivo
Cena: 4,50 EUR/po osebi
COFFE BREAK »SOBOTA«
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Prigrizki: marmeladni in orehovi rogljički (sladki kiflini iz kvašenega testa),
slano pecivo iz listnatega testa
Cena: 5,50 EUR/po osebi
COFFE BREAK »PREKMURJE«
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Prigrizki: mini buhteljni z marmelado, mini slaniki (slani kiflini iz kvašenega testa),
narezano sadje
Cena: 6,50 EUR/po osebi
COFFE BREAK »GORIČKO«
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Prigrizki: obloženi kruhki – različni kanapeji s suhomesnatimi dobrotami iz Goričkega – 3 kom na
osebo, mini ocvirkove pogačice, čajno pecivo
Cena: 7,50 EUR/po osebi
COFFE BREAK »POMURJE«
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Prigrizki: obloženi kruhki – različni kanapeji s suhomesnatimi dobrotami iz Pomurja – 4 kom na
osebo, mini posolanke + ostali domači sladki mignjoni različnih barv in okusov
Cena: 8,50 EUR/po osebi
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COFFE BREAK »ZGODBE ŽITNIH POLJ«
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Prigrizki: različni finger-food prigrizki s prekmurskih pridihom (ajdova kaša, bučno olje, terine ali
strjenke…), makova potica, kozarec hišne penine
Cena: 9,50 EUR/po osebi
 ŠIROKA PONUDBA ESCAPE MENIJEV V RESTAVRACIJI SKLEJCA:
ESCAPE MENU I.
PIZZA po izbiri
(izbirate lahko med 12. pizzami iz našega letaka)
PIJAČA po izbiri
(malo pivo 0,33 l ali velik špricer 0,3 l ali brezalkoholna pijača 0,5 l)
SLADKI TRIS
(3 sladki mignjoni različnih okusov)
ESCAPE MENU II.
PLESKAVICA V LEPINJI
(z dodatki: solata, majoneza, kečap, čebula, paradižnik)
PIJAČA po izbiri
(malo pivo 0,33 l ali velik špricer 0,3 l ali brezalkoholna pijača 0,5 l: Voda, Oaza, Pepsi, Ora)
SLADKI TRIS
(3 sladki mignjoni različnih okusov)
ESCAPE MENU III.
SOLATNI KROŽNIK po izbiri
(izbirate lahko med 12. solatnimi krožniki iz našega letaka)
PIJAČA po izbiri
(malo pivo 0,33 l ali velik špricer 0,3 l ali brezalkoholna pijača 0,5 l: Voda, Oaza, Pepsi, Ora)
SLADKI TRIS
(3 sladki mignjoni različnih okusov)
ESCAPE MENU IV.
TESTENINE po izbiri
(izbirate lahko med 12. testeninskimi krožniki iz našega letaka)
PIJAČA po izbiri
(malo pivo 0,33 l ali velik špricer 0,3 l ali brezalkoholna pijača 0,5 l: Voda, Oaza, Pepsi, Ora)
SLADKI TRIS
(3 sladki mignjoni različnih okusov)
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CENA posameznega MENIJA je 9,50 EUR.
Za naročilo menijev niso potrebne predhodne rezervacije.
CENA VSTOPNICE ESCAPE ROOM ENIGMARIUM MURSKA SOBOTA:
Enotna cena enega termina TEAMBUILDINGA je 60,00 EUR za eno skupino (najmanj 2 in največ 5
udeležencev). V primeru oblikovanja več skupin ZA VAŠE ZAPOSLENE, vam na končno ceno nudimo
10% popusta!

Smo vas prepričali? :)
Kontaktirajte nas in rezervirajte svoj dan!
Telefonska stevilka: 040 439 074
Email: enigmarium.ms@escape-room.si
Online booking rezervacija:
http://murskasobota.escape-room.si/

Murska Sobota, 5.07.2017

Iris Faflek Lukač
Managing director
Escape Room Enigmarium
Murska Sobota
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