
Integracja zespołu online – to możliwe!

Concept Zone to stacjonarne i dostępne online gry integracyjne na żywo z 
prowadzącym!
W niespotykany dotąd sposób łączymy rozrywkę i zabawę z pozyskiwaniem 
wartościowej wiedzy. Wstrzykujemy frajdę w firmowe spotkania! Sprawiamy,
że zdalny zespół czuje się jednością.

QuizShow to lekka, drużynowa 
forma rozrywki intelektualnej 
polegająca na sprawdzaniu 
posiadanych wiadomości z 

różnych dziedzin, np. kino, sport, 
geografia, muzyka, media itp. 

Swoją formą  przypomina  
popularne   teleturnieje,   takie jak   
"Awantura  o  kasę” czy “Postaw 

na milion”, których zadaniem jest 
odpowiadanie na pytania.

CrimeShow to zabawa 
zmieniająca drużyny w agencje 

detektywistyczne. Uczestnicy 
mają za zadanie rozwiązać 

kryminalną zagadkę. Podczas 
tej gry krok po kroku odkrywają 

zbrodnię, a ich celem jest 
połączenie wszystkich faktów 

i dopasowanie do siebie 
kolejnych elementów 

układanki. 

Poznaj Standard Concept Zone w grach, które 
świadczymy online
• dobór programu do komunikacji zdalnej (wykorzystujemy program, którego 

Państwo używają lub rekomendujemy własne rozwiązania),
• testy łącza, aby mieć pewność, że integracja będzie płynna i bezproblemowa
• dostosowanie pytań do specyfiki Twojej firmy lub branży
• pełna opieka od momentu zgłoszenia do zakończenia gry
• elastyczne ustalenie terminu integracji i wiele więcej!



DO TEJ PORY ZREALIZOWALIŚMY M. IN. GRY I ZABAWY 
DLA: 

Zamów darmowe DEMO jednej z naszych gier dla Twojej 
firmy i przekonaj się jak wyglądają nasze integracje online!

Cena uczestnictwa dla pojedynczej osoby już od 30 zł.

Specjalna cena dla:
już od 25 zł/osoba

Cenę ustalamy zawsze indywidualnie, w zależności od liczby uczestników
i charakteru gry. Oferujemy atrakcyjne zniżki dla firm, które zdecydują się na
zorganizowanie Quizowej Ligi Firmowej, składającej się z cyklu Quizów.

Katarzyna Urbańska
– Customer Success Manager

E: kasia@conceptzone.pl
T: 798 746 839

www.conceptzone.pl

Demo to około 15-minutower spotkanie online, podczas którego mogą Państwo
przekonać się w jaki sposób nasze gry mogą pomóc zespołowi zintegrować się oraz
dowiedzieć się wszystkiego na temat kwestii technicznych i ofertowych.

Zapraszam do kontaktu:


