
LIVE CAM
ESCAPE ROOM

OFERTA ORGANIZACJI EVENTÓW ONLINE



CO TO JEST LIVE CAM ESCAPE?

JAK WYGLĄDA ROZGRYWKA?

TECHNIKALIA

Rozwiązanie live cam escape pozwala na granie w dowolnym esca-
pe roomie na świecie sprzed komputera i bez wychodzenia z domu. 
Jest to również angażująca intelektualnie, atrakcyjna i kreatywna 
forma rozrywki dla pracowników. Sprawdza się jako narzędzie HR, 
forma integracji czy element urozmaicenia konferencji online.

grupy są z reguły maksymalnie 6-osobowe
przed rozpoczęciem wszyscy uczestnicy dostają linka do gry 
po zalogowaniu uczestnikami opiekuje się prawdziwy mistrz gry
gra odbywa się w realnym escape roomie działającym gdzieś na świecie
uczestnicy wykonują zadania wydając polecenia mistrzowi gry, który 
dodatkowo animuje rozgrywkę

posiadać komputer z dostępem do internetu
w wielu przypadkach posiadać aplikację zoom 
rozgrywka możliwa jest w języku polskim albo angielskim 

Aby wziąć udział w grze uczestnicy muszą

kreatywna 
arzędzie HR, 
 online.

nka do gry 
iwy mistrz gry

cym gdzieś na świecie
mistrzowi gry, który 

gielskim 



ORGANIZACJA EVENTU

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA?

ILE TO KOSZTUJE

Jako serwis i marketplace Lock.me zrzeszamy pokoje typu live cam 
escape room z wielu fi rm i krajów w jednym miejscu. Dzięki temu 
możemy obsługiwać eventy przeznaczone dla dziesiątek, a nawet 
setek gości na raz.

złóż do nas zapytanie
w odpowiedzi przygotujemy ofertę pod Twoje potrzeby
rezerwujemy terminy i koordynujemy event ze wszystkimi podwykonawcami
rozliczamy się na podstawie jednej faktury zbiorczej

ceny są różne i zależą od oferty fi rm
zazwyczaj oscylują one wokół 80-100 euro za grę dla 6-osobowej grupy
przed grą pobieramy zaliczkę w wysokości 20%. Resztę rozliczamy po evencie



PRZYKŁADOWA WYCENA 

DANE EVENTU

PROPONOWANY SCENARIUSZ REALIZACJI

KOSZT

HARMONOGRAM

Poniżej przedstawiamy symulację kosztów oraz przebieg przykładowego eventu z wykorzystaniem live cam escape.

Ilość osób: 180
Termin: 30 marca 2020, 16:00-20:00
Język gry: polski

180 osób dzielimy na 30 drużyn. W zadanym przedziale czasowym możemy
przeprowadzić 3 tury gry (sloty godzinowe co 1,5 godziny). Dobieramy zatem 
10 rozgrywek trwających po 60 minut, w których można grać w języku polskim. 
Umieszczony poniżej  meline pokazuje proces realizacji i koordynacji eventu.

Do wyliczeń przyjmujemy uśrednioną cenę wejścia do jednego pokoju - 90 euro.
Zatem sumaryczny koszt przeprowadzenia eventu to 2700 euro.

Rezerwacja pokoi

Wysłanie instrukcji do graczy

Przypomnienie o rozgrywce do graczy

Pierwsza tura gier

Druga tura gier

Trzecia tura gier

10.03 25.03 29.03 30.03 - 16:00 30.03 - 17:30 30.03 - 19:00



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Bartosz Idzikowski
tel. 506493514
e-mail: bartek@lock.me
h  ps://lock.me


