


TEMAT

Czy to możliwe, aby 80, 100 czy nawet 800 osób zagrało wspólnie w tym samym czasie? Z Pracownią jak najbardziej. 

Zarezerwuj dużą salę z wyposażeniem technicznym, my zajmiemy się resztą!

DUŻE GRUPY

RYWALIZACJA

WSPÓŁPRACA

EMOCJE 

ZABAWA, 

REKWIZYTY 

KICK-OFF 

To właśnie warsztaty dla dużych i bardzo dużych grup są naszą specjalnością.

Fascynująca gra o ewolucji – Tree of 

Life i inspirowana życiem pszczół 

symulacja Honey Rush dostarczyły 

wrażeń, emocji i zabawy tysiącom 

uczestników. Wciągająca fabuła, 

współpraca, rywalizacja, dynamiczne 

zwroty akcji, estetyczne rekwizyty, a 

także odpowiednia oprawa 

audiowizualna – wszystko to 

powoduje, że gry Pracowni angażują, 

uczą i pomagają się integrować!

Gry integracyjne dla dużych grup: 
The Tree of Life i Honey Rush



The Tree of Life –
czyli jak ze stułbi stać się tygrysem

EWOLUCJA, 

DRZEWO ŻYCIA 

ZWIERZĘTA

ZMIANA

ROZWÓJ

EKOLOGIA

• Liczba uczestników: 100 – 800
• Czas trwania: 3h
• Grupa jest podzielona na 16-20 

osobowe zespoły, które rywalizują
ze sobą, ale także muszą ze sobą 
kooperować.

• System gry pozwala na jednoczesne 
zaangażowanie kilkusetosobowych 
grup.

Pobierz 
materiały 
do oferty
(klik)

Fabuła The Tree of Life traktuje o ewolucji.

Każdy z graczy zaczyna rozgrywkę jako jednokomórkowy 

organizm. W toku rozgrywki, dzięki pozyskanym zasobom, 

przekształca się w coraz bardziej złożone formy życia. Ten 

rozwój ma służyć zespołowi, ponieważ dzięki zmianom i 

ewolucji członków, zespół jest w stanie zrealizować 

zadania i zdobyć punkty. Na sali jest ograniczona ilość 

zasobów, którymi zespoły muszą się wymieniać – mimo,

że rywalizują ze sobą, konieczna jest także współpraca.

W trakcie rozgrywki, uczestnicy pracują przy stołach, 

chodzą, biegają po sali, ustalają i realizują strategię.

W miarę zbliżania się do finału, atmosfera staje się coraz 

gorętsza, a gra jeszcze bardziej dynamiczna.

Punktem kulminacyjnym jest finał, w czasie którego 

wyłaniamy zwycięską drużynę.

Dzięki jasnej punktacji, gra The Tree of Life nadaje się 

bardzo dobrze do realizacji celów CSR.

Zobacz trailer

https://pracowniagier.com/wp-content/uploads/2022/06/The-Tree-of-Life_materialy.zip
https://pracowniagier.com/wp-content/uploads/2022/06/The-Tree-of-Life_materialy.zip
https://pracowniagier.com/wp-content/uploads/2022/06/The-Tree-of-Life_materialy.zip
https://www.youtube.com/watch?v=-wcW3-tC6Xk


Honey Rush – jak w 
ulu!

PSZCZOŁY

EKOLOGIA

PRZYRODA

ROZWÓJ

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

RYWALIZACJA

KOOPERACJA

SYSTEM

• Liczba uczestników: 50 – 500
• Czas trwania: 2,5 - 3 h
• Grupa jest podzielona na dwa 

rodzaje zespołów – łąki i ule.
• Liczebność zespołów między 8 a 12 

osób.
• System gry pozwala na jednoczesne 

zaangażowanie kilkusetosobowych 
grup.

Pobierz 
materiały 
do oferty
(klik)

Gra inspirowana życiem pszczół.

Opiera się na podobnym systemie co The Tree of Life, ale jest 

bardziej złożona. W trakcie rozrywki panuje ogromny gwar, 

uczestnicy pracują przy stołach, dyskutują, wymieniają się 

zasobami, opracowują strategie i poruszają się po sali realizując 

zadania. Podobnie jak w ulu, chaos jest tutaj pozorny. W 

rzeczywistości gracze tworzą system zależności, który pomaga im 

jak najlepiej przygotować się do zimy. Każda kolejna runda jest 

coraz trudniejsza i bardziej dynamiczna.

Zobacz trailer

To emocjonująca i satysfakcjonująca gra, o pięknej oprawie graficznej. 

https://pracowniagier.com/wp-content/uploads/2022/06/Honey-Rush_materialy.zip
https://pracowniagier.com/wp-content/uploads/2022/06/Honey-Rush_materialy.zip
https://pracowniagier.com/wp-content/uploads/2022/06/Honey-Rush_materialy.zip
https://www.youtube.com/watch?v=luA8TNfdfFI


Sposób na udane wydarzenie online? Rywalizacja lub podróż w czasie! Wydarzenie można 
zrealizować nawet dla bardzo dużej grupy – do 500 osób. Wszyscy uczestnicy będą brali udział 
w JEDNEJ GRZE! 

Możemy zdecydować się na dynamiczną, pełną emocji rywalizację z grą Kolekcjonerzy lub 
wziąć udział w pasjonującej opowieści i podróży w czasie, na pokładzie Chronos Express. 

TEMAT Zajęcia online. Kolekcjonerzy i Chronos Express



Gracze wcielają się w przedstawicieli domów aukcyjnych, 

którzy podróżują po lotniskach na całym świecie i biorą udział 

w wyprzedażach zgubionych przez podróżnych walizek. 

DUŻE GRUPY

RYWALIZACJA

LOTNISKO 

WALIZKI 

STRATEGIA 

LICYTACJE 

BIZNES 

PODRÓŻE

ŚWIAT

LOT

• Liczba uczestników: 18 – 500
• Czas trwania: 2 h
• Spotkanie na platformie Zoom
• Do obsługi używamy własnej 

aplikacji asobi.mobi
• Grupa jest podzielona na 6-10 

osobowe zespoły, które rywalizują 
ze sobą. 

Kolekcjonerzy –

Skarby z porzuconych walizek

Pobierz 
materiały
do oferty
(klik)

Zobacz trailer

Zadaniem graczy jest wypracowanie strategii i podział zadań w zespołach. Gracze zdobywają 

punkty w trakcie sesji zakupowych, kupując walizki o jak najwyższej wartości. W trakcie 

rozgrywki zmieniają się zasady, każda runda jest trudniejsza od poprzedniej.

To dynamiczna, intensywna i emocjonująca gra. Jej fabuła jest żartobliwa i jednocześnie 

uniwersalna. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzeba dobrej, inteligentnej zabawy, integracji, 

wspólnego działania.

Dla małych, średnich i dużych grup.

https://pracowniagier.com/wp-content/uploads/2022/06/Kolekcjonerzy_materialy.zip
https://pracowniagier.com/wp-content/uploads/2022/06/Kolekcjonerzy_materialy.zip
https://pracowniagier.com/wp-content/uploads/2022/06/Kolekcjonerzy_materialy.zip
https://www.youtube.com/watch?v=R21M-D1dniw


W tej grze zabieramy uczestników w podróż w czasie, w której odwiedzimy 

słynnych wynalazców z przeszłości. Jest to gra scenariuszowa z oprawą 

wizualną i dźwiękową. Atmosfera gry przywodzi na myśl filmy akcji. Grupa 

wciela się w agentów czasoprzestrzennych wysłanych na misję specjalną. 

Gracze, podzieleni na zespoły będą musieli podejmować szereg decyzji, od 

których będzie zależał ich wynik w grze, a także rozwikłać zagadkę. Rozgrywka 

gry Chronos Express pozwala na oderwanie się od codzienności i zanurzenie w 

ciekawej fabule. Dyskusje w zespołach i wspólne podejmowanie decyzji mają 

duży walor integracyjny. Drużyny konkurują ze sobą, ale wątek rywalizacyjny 

ma tu mniejsze znaczenie niż w przypadku Kolekcjonerów.

Szczególnie polecamy grę Chronos Express dużym grupom.

DUŻE GRUPY

PODRÓŻ W CZASIE

HISTORIA

LEONARDO DA VINCI 

NIKOLA TESLA

WYNALAZKI

OPOWIEŚĆ

HISTORIA

ZAGADKA

NOIR

Pobierz 
materiały
do oferty
(klik)

• Liczba uczestników: 18 – 500
• Czas trwania: 3 h
• Spotkanie na platformie Zoom
• Do obsługi używamy własnej 

aplikacji asobi.mobi
• Grupa jest podzielona na 6-10 

osobowe zespoły, które rywalizują ze 
sobą. 

Chronos Express:

Zapraszamy 

na podróż

w czasie

Zobacz trailer

https://pracowniagier.com/wp-content/uploads/2022/06/Chronos-Express_materialy.zip
https://pracowniagier.com/wp-content/uploads/2022/06/Chronos-Express_materialy.zip
https://pracowniagier.com/wp-content/uploads/2022/06/Chronos-Express_materialy.zip
https://www.youtube.com/watch?v=MN0tjAxX2zI
https://www.youtube.com/watch?v=v-IUKp5b6jY


Pracownia od lat oferuje usługę projektowania gier na miarę. Efekty naszej pracy 

służą firmom latami, zastępując tradycyjne szkolenia, pomagając nowym 

pracownikom adaptować się w firmach itp. Jest to jednak usługa dość droga i 

czasochłonna, nie będziemy jej proponować jeśli chcesz zrealizować jednorazowe 

spotkanie, którego celem jest integracja i dobra zabawa. Jest na to inny sposób. Dziś 

oddajemy w Twoje ręce prosty i sprawdzony scenariusz gry, której tematem będzie 

Twoja firma!

TEMAT Personalizacja - zrealizujemy Twój pomysł.

Klienci często pytają nas, czy możemy zrobić grę o firmie, produkcie, 

umieścić w widocznym miejscu logotyp, czy pokazać w grze jakieś elementy, 

charakterystyczne dla konkretnej organizacji. 

Oczywiście!



Carte Blanche –
opowiemy Twoją 
historię

• Scenariusz możliwy do realizacji 
zarówno online jak i stacjonarnie.

• Grupa jest podzielona na zespoły 4-8 
osobowe, które rywalizują ze sobą. 

• Liczba uczestników: 12-500. 

• Czas trwania: 1h

• Spotkanie przebiega według 
ustalonego schematu, jednak treść, 
oprawa, fabuła zostaną dostosowane 
do oczekiwań zamawiającego. 

• Oto jeden z przykładów takiego 
scenariusza:

W czasie tej krótkiej, ale intensywnej rozgrywki przyjrzymy się 
firmie i jej pracownikom. Sprawdzimy, jaki typ dominuje w 
Waszym biurze – Król dżungli, a może Zosia-Samosia? 
W pierwszej części  uczestnicy odpowiedzą na szereg pytań, 
dotyczących najważniejszych kwestii związanych z pracą (kawa 
czy herbata, obiad z domu czy od Pana Kanapki). Uczestnicy 
dowiedzą się wiele o sobie, jednocześnie tworząc portret firmy. 
W kolejnym etapie zostaną podzieleni na zespoły i wspólnie 
spróbują przewidzieć, jak odpowiedzieli inni: jakie odpowiedzi 
dominowały, a jakie były najrzadsze. Czy będą mieli dobrą 
intuicję? Czy dobrze znają koleżanki i kolegów? Wygra zespół, 
który udzieli największej liczby poprawnych odpowiedzi, ale z 
rozgrywki cała firma wyjdzie zwycięsko zyskując godzinę świetnej 
zabawy i bezcenną wiedzę!



Tablice konferencyjne

i warsztatowe

Kolejne nudne spotkanie, kolejny suchy wykład?

Graphic recording na dużym formacie to nie tylko gratka dla fanów facylitacji. 
To również świetny sposób na podsumowanie. Przedstawienie tematu na 
tablicy w postaci grafik, wykresów, szybkich haseł oraz ikon ułatwi uczestnikom 
spotkań zapoznanie z tematem.

W ofercie na wypożyczenie 
znajdują się tablice:

• Graphic Wall
• Europin MC Pinboard

Graphic Wall

Europin MC
Pinboard

*Warunki wynajmu omawiane są 
bezpośrednio z konsultantem.



Mikrofony CATCHBOX

Ciekawa prezentacja, interesujący wykład, pełen 
zaangażowania prelegent i mnóstwo pytań ze 
strony słuchaczy.

A gdyby tak rzucić mikrofonem przez całą salę? 
Niebezpieczne? Absurdalne? Nic z tych rzeczy!

*Drugi i trzeci wariant można połączyć, bez konieczności wybierania całego zestawu.
Warunki wynajmu omawiane są bezpośrednio z konsultantem.

Catchbox to latające mikrofony, dzięki którym czas na zadawanie pytań 
przerodzi się w żywą i niczym nieposkromioną dyskusję.
W ofercie na wypożyczenie są trzy warianty:
• zestaw Catchbox Plus Travel Case 
• mikrofon Catchbox Plus 
• Presenter Mic



Miejsce na Twój pomysł. Napisz nam czego chcesz a my to zrealizujemy! biuro@pracowniagier.com

BRUDNOPIS

mailto:biuro@pracowniagier.com


Dlaczego warto 
z nami pracować?

Jak pracujemy?

Nasze gry to nie tylko zabawa, ale 
mądra integracja, 84% naszych 
klientów wraca po kolejne realizacje!

Doradzamy w zakresie wyboru 
odpowiedniej gry, a także miejsca 
do jej przeprowadzenia

Mamy 18 lat doświadczenia z grami!

Aby dobrze przeprowadzić spotkanie 
integracyjne, będziemy 
potrzebowali bezpośredniego spotkania 
z zamawiającym przed realizacją. 
Biorąc odpowiedzialność za powodzenie 
gry, musimy znać wszystkie szczegóły!

Gry realizujemy pod swoją marką. 
Jesteśmy partnerem, a nie 
podwykonawcą!



www.pracowniagier.com

tel. 22 468 85 52

http://www.pracowniagier.com/
https://www.facebook.com/Pracownia.Gier.Szkoleniowych/
linkedin.com/company/pgs-pracownia-gier-szkoleniowych
https://twitter.com/PracowniaGier

