OFERTA DLA FIRM

W OFERCIE ZNAJDZIECIE:

1. Dlaczego warto nas odwiedzić? Sprawdź
2. Czym jest escape room? Sprawdź
3. Nasze pokoje zagadek Sprawdź
4. Poczekalnia i recepcja Sprawdź
5. Sala konferencyjna Sprawdź
6. Sale integracyjne Sprawdź
7. Catering Sprawdź
8. Bezpieczeństwo Sprawdź
9. Kontakt Sprawdź

DLACZEGO WARTO
NAS ODWIEDZIĆ?

Jesteście zmęczeni na samą
myśl o kolejnej nudnej
integracyjnej imprezie
firmowej ? EXIT19.PL oferuje
idealne scenariusze i rozgrywki,
łączące zabawę z formami
integracji z zakresu team
building. Oferujemy
kompleksową obsługę firm.
Podczas czterogodzinnego spotkania mogą
u nas zagrać 92 osoby (ta liczba się jednak
cały czas zwiększa wraz z premierami
naszych kolejnych pokojów). Chętnie też
współpracujemy z innymi i sprawdzonymi
Escape Roomami we Wrocławiu, dlatego,
jeśli zechcecie bawić się bardziej liczną
grupą, uczestnicy waszych spotkań mogą
grać jednocześnie w kilku różnych punktach
w okolicy wrocławskiego rynku.

INTEGRACJA
Wspólne rozwiązywanie
zagadek pozwoli
pracownikom nawiązać
relacje w niecodziennych
warunkach. Satysfakcja z
drużynowego sukcesu i
dużo dobrej zabawy!

TEAM BUILDING
Okazja do polepszenia
współpracy zespołowej i
skuteczności w działaniu.
Tutaj każdy może przejąć
inicjatywę lub odkryć
nowe zdolności.

SZKOLENIA
Koniec z szablonowymi
wykładami z przerwą na
kawę. U nas w przerwie
od przyswajania wiedzy
pracownicy mogą liczyć
na niesamowite przeżycia
w Pokojach Zagadek.

CZYM JEST ESCAPE ROOM?

Escape roomy, zwane również pokojami zagadek, są dziedziną
rozrywki, która zapewnia wyjątkowe przeżycia i stanowi świetną
formę spędzania czasu. Każdy pokój to inna historia osadzona w
konkretnej kategorii - dzięki temu każda wizyta w escape roomie
będzie czymś fascynującym i niezapomnianym.
Świetnie sprawdzą się na integrację w pracy, pozwolą lepiej poznać się nawzajem. Escape
roomy są również coraz częściej wykorzystywane podczas rozmów kwalifikacyjnych. Gra
sprawdza umiejętności interpersonalne potencjalnych przyszłych pracowników i pokazuje
ich predyspozycje do zdolności przywódczych oraz to, czy potrafią pracować ze sobą w
grupie, co niekiedy jest jedną z ważniejszych cech poszukiwanych przez pracodawców.
Warto mieć w swojej ekipie kogoś, kto jest dobry w przeszukiwaniu pomieszczeń,
ponieważ większość rzeczy związanych z grą jest ukrytych i nim zabierzecie się za
rozwiązywanie zagadek, będziecie musieli znaleźć wszystkie potrzebne elementy.
Dodatkowo przyda się również osoba, która lubi rozwiązywać zadania logiczne i sprawnie
łączy fakty. Osoba ze zdolnościami przywódczymi również pomoże w organizacji pracy w
pokoju. Ale bez nerwów, to ma być przede wszystkim zabawa, a nie wyścig!
Dodatkowo przez cały czas gry można liczyć na wsparcie obsługi, która obserwuje drużynę
na kamerach i śledzi przebieg rozgrywki. Jeśli jest taka potrzeba - udziela podpowiedzi lub
jakiejkolwiek formy pomocy.

NASZE POKOJE ZAGADEK
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Trudność:
2-7

Trudność:
75 min

2-6

Trudność:
60 min

2-4

60 min

Zdrada
w Breslau

Prison
Escape

Klątwa
Skarbu Majów

Rozwiąż kryminalną
zagadkę przedwojennego
Wrocawia!

Podejmij się ucieczki
z najsurowszego
więzienia!

Znajdź legendarny skarb
Majów w starożytnej
świątyni!

NASZE POKOJE ZAGADEK
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Trudność:
2-6

Trudność:
90 min

2-5

Trudność:
90 min

2-5

90 min

Obłęd

Lochy
Króla Artura

Wehikuł Czasu -

Odkryj tajemnicę
opuszczonego szpitala
psychiatrycznego!

Ucieknij z lochów
średniowiecznego
zamku!

Odkryj sekret
sławnego Mistrza!

Tajemnica Leonarda
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Trudność:
2-7

Trudność:
70 min

2-5

Trudność:
70 min

2-4

60 min

Skarbówka -

Nekromanta

Duch Wulkanu -

Przeprowadź śledztwo w
sprawie morderstwa
urzędnika!

Wydostań się z kaplicy
kolekcjonera dusz
śmiertelników!

Dżungla, duchy,
krwiożercza kuna i Ty!

Tajemnicza Zbrodnia

Człowieki w Kotle

NASZE POKOJE ZAGADEK
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W exit19.pl projektujemy i tworzymy escape roomy
klasy premium. Naszym celem jest zapewnienie
graczom fantastycznych, realistycznych doświadczeń.
Łączymy precyzyjnie wykonane scenografie
z najnowocześniejszymi technologiami
oraz unikalnymi zagadkami dopasowanymi do
autorskich scenariuszy.
W naszych pokojach odbywały się eliminacje oraz finały
mistrzostw Polski Poland Escape.

Trudność:
2-5

101 min

Opuszczony
Hotel
Przekonaj się co kryją
hotelowe korytarze

Dziewięć pokoi mieści do 46 osób grających
jednocześnie. Możemy zorganizować zabawę dla 92
uczestników odbywającą się na dwie tury. Na przykład
pierwsza grupa 46 osób wchodzi do pokoi o 16:00, a
druga grupa 46 osób o 18:00. Uczestnicy, którzy w tym
momencie nie grają, mogą przebywać w klubokawiarni.
Wszystkie pokoje dostępne są w angielskiej wersji
językowej. W zależności od liczebności grupy,
dopasowujemy ilość osób z obsługi, które dbają o Wasz
komfort, bezpieczeństwo i udaną zabawę.

POCZEKALNIA I RECEPCJA

POCZEKALNIA I RECEPCJA

SALA KONFERENCYJNA

Konferencje i szkolenia
organizujemy w sali
wyposażonej w rzutnik,
ekran i nagłośnienie.
Dzięki dowolnej konfiguracji
funkcjonalności w warsztatach
może uczestniczyć nawet 60 osób.

CENNIK
czwartek

2500 zł

piątek - sobota

5000 zł

niedziela - środa

1500 zł

Kwoty w pełni do wykorzystania
na barze i kuchni.

SALE INTEGRACYJNE

Konferencje i szkolenia
organizujemy w sali
wyposażonej w rzutnik,
ekran i nagłośnienie.
Dzięki dowolnej konfiguracji
funkcjonalności w warsztatach
może uczestniczyć nawet 60 osób.

CENNIK
SALA NA OKOŁO 40 OSÓB

SALA NA OKOŁO 60 OSÓB

środa

1500 zł

czwartek

2500 zł

czwartek

2500 zł

piątek - sobota

5000 zł

piątek - sobota

3500 zł

niedziela - środa

1500 zł

Kwoty do wykorzystania na barze;
catering płatny dodatkowo

Kwoty w pełni do wykorzystania
na barze i kuchni.

Catering zapewnia nasza
zaprzyjaźniona restauracja
Szklarnia.

CATERING

Każda grupa może liczyć na
indywidualnie dopasowaną ofertę.
Oferujemy szeroki wybór przekąsek,
dań serwowanych na ciepło, napojów
i alkoholi.

Przykładowe menu cateringowe

Zimna płyta
Deska dla 4 osób - 59 zł
(podawana w formie desek przekąsek)

CATERING

DO WYBORU:
1. Deska serów
2. Deska wędlin
3. Deska mix (sery / wędliny)
4. Deska warzyw z hummusem
5. Rollsy z ciasta francuskiego z pieczarkami i serem
6. Kanapeczki
7. Deska smarowideł własnej produkcji podawana z pieczywem
8. Tortille z wędonym łososiem

Napoje bezalkoholowe i koktajle
LEMONIADA SZKLARNIOWA
cytryna, limonka, pomarańcza, syrop cukrowy, sour

HERBATA MROŻONA
herbata jaśminowa, syrop brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, sour, cytrusy, żurawina

KOCIMIĘTKA (FIT MOJITO)

CATERING

bacardi carta blanca, limonka, mięta, syrop erytrolowy, sour, top up woda gazowana

BACARDI CUBA LIBRE
rum, cola, cząstki limonki

WHISKY SOUR
whisky, białko jajka, sweet&sour

APEROL SPRITZ
aperol, prosecco, top up woda gazowana, pomarańcza

14 zł / 28 zł
14 zł / 28 zł
19 zł / 29 zł
20 zł
od 22 zł
24 zł

Kuchnia w Szklarni na codzień
KREMOWE TAGLIATELLE
kura, chilli, bazylia, pomidory, sos śmietanowy

28 zł

TOST KLASYCZNY
z pieczarkami

10 zł

pieczarki, cheddar, czerwona cebula

QUESADILLA

19 zł

wołowina, czerwona fasola, jalapeno,
marynowana cebula, kukurydza, ser, dip ziołowy

SZKLARNIOWY BURAK

CATERING

kanapka z burakiem, ser kozi, rukola, suszony
pomidor, dip ziołowy

TOST KLASYCZNY
z szynką
szynka, kiszony ogórek, gouda,
cebula, musztarda

20 zł

NACHOSY
nachosy, ser, salsa na ostro

SZKLARNIOWY KURAK
kanapka z kurczakiem, dżem z cebuli,
ogórek kiszony, sałata, ostry twaróg paprykowy

TOST FRANCUSKI
sadzone jajko, cheddar, pomidor, szynka
szwarcwaldzka, rukola, cebula, balsamico

TOST HISZPAŃSKI
chorizo, sos miodowo-musztardowy, cheddar,
ogórek kiszony, cebula

16 zł

SAŁATKA
sałata, rukola, burak, feta, suszony pomidor,
sz. szwarcwaldzka, kiełki, granat, dressing,
grzanka, słonecznik prażony

19 zł

DESKA TOWARZYSKA
nachosy zapiekane z serem, ostra salsa,
oliwki, hiszpańskie chorizo, pikle na ostro

17 zł

10 zł

12 zł
26 zł

39 zł

BEZPIECZEŃSTWO

Exit19.pl zapewnia w pokojach gry najwyższy poziom
bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami i zaleceniami Straży
Pożarnej oraz inspektorów Nadzoru Budowlanego, dotyczącymi
podobnych lokali użytkowych oraz usługowych.
Nasze pokoje zagadek są projektowane i konstruowane z myślą o
bezpiecznej, a przede wszystkim szybkiej ewakuacji w razie
niespodziewanego zagrożenia.

Stały monitoring
i nadzór przez
Mistrzów Gry

Oświetlenie
awaryjne w
całym lokalu
i we wszystkich
pokojach gry

Oznaczone
i sprawdzone przez
Straż Pożarną drogi
i wyjścia ewakuacyjne

Każde pomieszczenie
wyposażone jest
w przyciski
bezpieczeństwa,
które umożliwiają
opuszczenie gry
w dowolnym
momencie
z każdego miejsca

Wykorzystujemy
we wszystkich
zagadkach
bezpieczne
napięcie do 12V

Cały lokal
wyposażony jest
w legalizowane
gaśnice oraz
apteczki

KONTAKT
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/exit19pl

/exit19plwlodkowica

Informacje dotyczące indywidualnej oferty
telefon: +48 500 512 827
email: kontakt@exit19.pl

