
 › Vhodný vek: 6 – 99 rokov
 › Konštantná, individuálna starostlivosť animátorov
 › Výborná atrakcia na indoor aj outdoor eventy akejkoľvek veľkosti
 › V rámci podniku k dispozícii bar a možnosť cateringu
 › Rýchle vybavovanie rezervácií online, mailom, telefonicky

VIRTUÁLNA REALITA, TEAMBUILDINGY, 
PRENÁJOM VR NA EVENTY

office@vrbratislava.sk
0907 231 985Virtual Reality Gin&Tonic Bar



BUDÚCNOSŤ FIREMNÝCH EVENTOV 
30 ginov, 80 miešaných drinkov, neobmedzené zážitky vo virtuálnej realite



Máme za sebou viac ako 300 osláv s deťmi, dospelými či dokonca 
seniormi. Stačí uviesť počet ľudí a my poradíme varianty rezervácie 
s jednoduchou cenovou ponukou aj s doplnkovými službami.

Oslavy



Tím sa bude baviť, oddychovať aj zvyšovať adrenalín. 

Nezvyčajné odreagovanie a utuženie kolektívu pri nadupanom 
programe a najnetradičnejších drinkov Vášho života. 

Teambuildingy



Dohodnite si u nás zastávku pri lúčení so slobodou. Vo virtuálnom 
svete zažijete pred svadbou v sprievode drinkov a dobrej hudby 
bez výčitiek čokoľvek! ;)

Rozlúčky so slobodou



Starostliví animátori radi naplnia detské sny prostredníctvom 
zážitkov vo virtuálnej realite. Počas zábavy a fyzickej aktivity 
si deti zároveň trénujú logické myslenie, kreativitu a podľa typu hier 
rozvíjajú svoju samostatnosť alebo naopak podporujú tímovosť.

Detské oslavy a denné tábory



S ponukou 30 ginov z celého sveta sa radíme medzi 
najväčšie Gin&Tonic bary na Slovensku. V rámci vedenej ochutnávky 
profesionálni barmani rozpovedia príbeh šiestich špecifických 
prémiových ginov s  podmanivou voňou aj chuťou. Kapacita 
degustácie je 22 osôb a  podľa želania kombinovateľná s hrami  
a zábavou vo virtuálnej realite. 

Ochutnávky ginu



Firemné podujatia, otváracie ceremónie, výstavy, súkromné eventy, 
konferencie či festivaly pod holým nebom sú súčasťou našej práce. 

Klientov virtuálna realita baví a zároveň fascinuje. Je vhodná všade, 
kde je žiaduca pozornosť alebo zábava, menežovateľná aj ako 
hlavný alebo sprievodný program eventu. Okrem VR prenajímame aj 
ďalšie technologické vychytávky v SR zatiaľ absolútne nepredajné, 
neváhajte sa opýtať.

Prenájom VR na externé eventy



 › aplikácie vo virtuálnej a rozšírenej realite (VR/AR)
 › nakrúcanie 360° a VR videa
 › technologické workshopy
 › marketing a podpora predaja
 › inovatívne prezentácie produktov

Vytvárame aplikácie na mieru pre firmy. Naše produkty slúžia najmä 
v oblasti architektury, dizajnu, marketingu, edukácie, firemného rozvoja 
a moderných riešení.

Vývojárske a produkčné štúdio



office@vrbratislava.sk
+421 907 231 985
(non-stop)

Viac info o rezerváciách v bare 
a prenájme mobilnej VR:

192 recenzií
4,9/5

86 recenzií
5/5

208 recenzií
5/5


