AKTIVITEETIT
Messut
promootiot
yritystilaisuudet

Tapahtuma-aktiviteetit
elävöittäjä
tapahtumaan kuin tapahtumaan
Elämykselliset tapahtumat muistetaan. Tapahtuma-aktiviteeteillamme tuot eloa
ja iloa tapahtumaasi ja messuosastollesi helposti. Olemme koonneet valikoiman
tapahtumaympäristöissä toimivia pelejä ja muita aktiviteetteja, jotka auttavat tekemään
tapahtumastasi elämyksellisemmän.
Tuotesivuilta näet aktiviteettien vuokrahinnan (alv 0 %). Vuokraamisen lisäksi tarjoamme
toimituspalvelun, sekä asennuksen niihin tuotteisiin joihin se tarvitaan. Messuosastojen
asennuksen yhteydessä asennuspalvelu kuuluu hintaan. Ota yhteyttä, niin myyjämme kertovat
lisää! Yhteystiedot löydät katalogin viimeiseltä sivulta.

Jackpot
Ensimmäisen päivän vuokrahinta 		

1500 €

Seuraavat päivät				

300 € / pvä

Hinta sisältää laitevuokran ja pelin konfiguroinnin. Vaatii asennuspalvelun.

Suosituin messuaktiviteettimme ja jokaisen tapahtuman vetonaula on vuokrattava Jackpot. Sen toimintaperiaate
muistuttaa perinteistä hedelmäpeliä. Peli on äärimmäisen yksinkertainen, mikä tekee siitä helposti pelattavan.
Pelin teho piilee sen luomassa jännityksessä. Pelin tärppi on myös suuri punainen nappi, jonka ohi on mahdotonta
kävellä pelaamatta.
Peli brändätään jokaista tapahtumaa varten asiakkaan valitsemilla logoilla tai tunnuksilla, mikä tarkoittaa
merkittävää näkyvyyttä pelin yhteydessä.
Peliin asetetaan 3-9 tunnusta, jotka muodostavat kolmen rullan pelikuvakkeet. Jos sama kuva pysähtyy kaikkiin
kolmeen rullaan, tarkoittaa se voittoa. Pelin hallinnointi on erittäin helppoa ja asetusten muokkaaminen onnistuu
vaikka kesken tapahtuman. Peli voidaan asentaa omaan telineeseensä tai kiinnittää seinärakenteeseen.

JÄTTIKÄNNYKKÄ
Ensimmäisen päivän vuokrahinta 		

1000 €

Seuraavat päivät				

200 € / pvä

Hinta sisältää laitteiden vuokran. Vaatii asennuspalvelun ja apurin asiakkaalta asennuksen
yhteydessä.

Hauska lisä tapahtumaasi on luomamme jättikännykkä. Sen avulla voit esitellä tapahtumasi tai yrityksesi sisältöjä
perinteisestä poikkeavalla tavalla. Näyttöä voidaan hallinnoida tietokoneella tai siihen voidaan peilata Applen
älypuhelimen näyttö.
Jättikännykkä on erinomainen esimerkiksi mobiilisovelluksen tai verkkosivun esittelyyn. Kännykällä havainnollistat
luovasti ja hauskalla tavalla uuden verkkokaupan tai vaikkapa esittelet valokuvia. Kännykkä tarjoaa myös oivan
tavan esimerkiksi pelin esittelyyn, kun älypuhelimen näyttö voidaan helposti peilata isolle ruudulle usean henkilön
nähtäväksi.
Jättikännykkä on näyttävä elementti yritystapahtumassa ja kerää varmasti huomiota osana messuosastoa.

Jalkapallo-darts
Ensimmäisen päivän vuokrahinta 		

300 €

Seuraavat päivät				

100 € / pvä

Hinta sisältää pelin ja 10 kpl palloja. Ei vaadi asennuspalvelua.

Luulitko jo nähneesi kaiken? Katso uudestaan, sillä jättikokoinen jalkapallo-tikkataulu on täällä! Neljä ja puoli
metriä korkea futisdarts on hämmentävä näky ja hullunhauskaa ajanvietettä pikkujouluun, tyky-päivään tai
kesäjuhlille! Tämä fuusiopeli villitsee niin futaajat kuin muiden lajien harrastajat, sillä tähän peliin kukaan ei ole
osannut valmistautua!
Varmista tapahtumaasi näyttävä elementti ja pitkäaikainen viihdytin ja varaa itsellesi jalkapallo-darts!

Foosball ja SuperDeker
Ensimmäisen päivän vuokrahinta 		

150 €

Seuraavat päivät				

50 € / pvä

Hinta sisältää jomman kumman pelin vuokran. Ei vaadi asennuspalvelua.
Pöytäjalkapallo, tai foosball, on monipuolinen aktiviteetti tapahtumaan kuin tapahtumaan. Sillä voidaan järjestää
nopeat pelailut messuille tutustumisen ohessa tai koko illan turnaukset. Peli sopii kahdelle pelaajalle tai isommalle
ryhmälle ja pelin reunoilla voi jännittää suurempikin joukko. Peli voi tilanteen vaatiessa myös olla osastolla
tyhjillään, jolloin siihen varmasti eksyy pelaajia kutsumattakin. Pöytäjalkapallo on mahtava ajanviete, mutta myös
hauska tapa ryhmäyttämiseen vaikkapa henkilöstöpäivässä.
Suomessa melko tuntematon pohjoisamerikkalaiskehitteinen SuperDeker-peli on herättänyt riemua niin
kokeneissa lätkänpelaajissa kuin vannoutuneissa penkkiurheilijoissa. Pelin tarkoitus on testata pelaajan
taitoja jääkiekon hallinnassa. Maailmalla jääkiekonpelaajat käyttävät peliä laajasti kiekonkäsittelytaitojen
harjoittamiseen. Pelissä käytetään oikeaa jääkiekkomailaa ja kiekkoa ja tavoitteena on saada ohjattua kiekko jäätä
imitoivaan pelialustaan syttyviin valoihin. Kone laskee montako osumaa pelaaja määritellyssä ajassa onnistui
saamaan.
Peli on yhdellä sanalla sanottuna koukuttava ja oman ja muiden pelaajien ennätyksen rikkomisessa vierähtää
nopeasti useampi tovi. Tyyli on vapaa ja huipputuloksia pelissä on tahkottu mitä kiinnostavimmilla tekniikoilla.
Tätä peliä et halua jättää testaamatta - etkä pysty lopettamaan!

Nopeuspeli, tabletti,
onnenpyörä
Speden Spelien tutuksi tuoma NOPEUSPELI on kisailujen klassikko ja tapahtuman varma hitti! Järjestä turnaus tai
tilaa peli messuosastolle keräämään pelaajia.
Ensimmäisen päivän vuokrahinta 		
Seuraavat päivät				

150 €
50 € / pvä

Hinta sisältää pelin vuokran. Ei vaadi asennuspalvelua.
ONNENPYÖRÄLLÄ muutat yksinkertaisen arvonnan hauskaksi ohjelmanumeroksi! Pyörä tulostetaan haluamaasi
kuosiin ja peli on valmis alkamaan!
Ensimmäisen päivän vuokrahinta 		
Seuraavat päivät				

200 €
50 € / pvä

Hinta sisältää onnenpyörän taulun tulostuksen asiakkaan toimittamalla aineistolla ja pelin vuokran. Ei vaadi
asennuspalvelua.
Heitä hyvästit paperilappuarvonnoille ja hanki messuosastollesi brändättävä TABLETTITELINE ja iPad! Tabletti
toimii messuilla ja tapahtumissa arvonta-, peli- tai palautealustana. Lukittavan telineen ansiosta tablettia ei
tarvitse olla koko ajan vahtimassa.
Ensimmäisen päivän vuokrahinta 		
Seuraavat päivät				

100 €
50 € / pvä

Hinta sisältää iPadin, laturin ja telineen. Telineen tulostus asiakkaan toimittamalla aineistolla + 100 €.
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