
חיצים  מטרה,  כולל  למטרה  קליעה  וקשת  חץ 
וקשת  השחקנים  לבטיחות  ואקום  ראש  עם 

מקצועית גדולה.

 147X86( שולחן כדורגל מאסיבי בגודל 5 פיט
מוטות  עם  שחקנים  ל-2-4  המיועד  ס״מ(, 
אישית  תוצאות  מערכת  וכולל  טלסקופיים 

ופתחים ליציאת הכדור.

 185X90( פיט   6 בגודל  סנוקר/פול  שולחן 
מקצועיות  פינות  כולל  מלא  מעץ  עשוי  ס״מ(, 

המצופות עור ומשטח בד איכותי.

אטרקציות לארועים
הפעלות עם משחקי שולחן

ועמדות משחק אינטראקטיביות לכל מקום
ולכל גיל. צוות בזוקה יגיע לאירוע שלכם וידאג שכל 
הילדים וגם המבוגרים יהנו ממגוון המשחקים שלנו.
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 183X97( שולחן הוקי אוויר חשמלי בגודל 6 פיט
ס״מ(, בעל 2 מנועי חשמל חזקים.

משקף מציאות מדומה לצפיה בסרטים בשלושה 
מימדים.

ז׳יטונים,  מזוודת  כולל  פוקר/רולטה  שולחן 
קלפים וקוביות.

לוח חיצים אלקטרוני קליעה למטרה כולל לוח 
ראש  עם  וחיצים  נקודות  שסופר  אלקטרוני 

מפלסטיק לבטיחות השחקנים.

עמדת כדורסל כוללת מערכת ספירת נקודות 
אשר  שחקנים  ל-2  ומיועדת  אלקטרונית 

מתחרים בקליעה על זמן.

משחקי שולחן 1

משחקים אינטראקטיביים 2

 274X152( שולחן פינג פונג מקצועי בגודל מלא
ס״מ( המיועד ל-2-4 שחקנים. 

קונסולת XBOX כולל מצלמת KINECT ומגוון 
רחב של משחקים ואביזרים

משחקים  של  רחב  מגוון  כולל  סוני  קונסולת 
ואביזרים

משחקים  של  רחב  מגוון  כולל   WII קונסולת 
ואביזרים.

העמדות מגיעות עם מסכי " LED 40 איכותיים 
ומתכווננים לגובה השחקנים.

ליצירת קשר 054-6622088, 052-3555582
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חבילת תמונות המגנט 3

10x15 עמדת צילום מגניבה - תמונות סטודיו מסך לבן/ירוק תמונות סטודיו 4

בתוספת לחבילת המשחקים ניתן להוסיף חבילת מגנטים הכוללת צילום והדפסה של תמונות מגנט למזכרת אשר 
יוצגו על לוח מגנטי גדול ויאספו ע״י האורחים. המגנטים הינם בגודל 7x10 ס״מ וכוללים למינציה לשמירת איכות 
התמונה. צלם המגנטים שלנו הינו צלם מקצועי ואדיב אשר עובר בין האורחים, מציע להם להצטלם לתמונת מגנט 
ודואג לצילום מיטבי )שימוש בפלאש מקצועי מקצועי והתאמת עוצמת האור במידת הנדרש(. אתם תבחרו את 

המסגרת של המכנטים והכיתוב שעליהם. בסוף האירוע תקבלו דיסק ועליו כל התמונות שצולמו במהלך האירוע.

עמדה אשר כוללת ארגז ״הפתעות״ המכיל אביזרים שונים כגון משקפיים מעוצבים וצבעוניים, צעיפים, כובעים, מטפחות ועוד ועוד...
התמונות שיצאו פשוט מגניבות!

מתחם קטנטנים 6

אטרקציות והפעלות 5

הפעלת משחקים לקטנטנים, שולחנות משחק, קוביות לגו ענקיות, מגלשת אקסטרים, משחקי הרכבה, שטיחי פעילות ועוד...

די ג׳יי מפעילה, קישוטי בלונים, עמדת בנות, בר מתוקים/פירות/שייקים, כובעים, קריקטוריסט, מסיבת פול-מון ועוד..
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