
Firmapidu MÕRVAMÜSTEERIUM

Pakume firmapeo läbiviimiseks erinevaid 
seltskonnamänge, olgu siis tegemist suve- või 
talvepäevadega, kliendiüritusega
või firma sünnipäevaga. 

Pidulik programm
(sobib jõulupidudeks, sünnipäevadeks,
kliendiüritusteks) – Mõrvamüsteerium, Pokker;

Aktiivne programm
(sobib suve- ja talvepäevadeks, meeskonnakoolituse 
praktikaks) –
Spiooni Akadeemia, Dream Team;

Musikaalne programm
(sobib suve- ja talvepäevadeks, sünnipäevadeks) –
Superstaaride Heitlus, Diskoõhtu.

Sünnipäeva peo pakett on hea võimalus oma 
seltskonna kiiremaks „käivitamiseks“ ning peole hoo 
sisse saamiseks.  Pakume teie seltskonnale sobivaid 
mänge ning tegevusi, taustaks sobiv muusika. 

Mõrvamüsteerium on lõbus ja intrigeeriv Agatha Christie stiilis 
rollimäng. Mäng pakub kaasakiskuvat meelelahutust õhtuseks 
tegevuseks firmaüritustele ja stiilipidudele.
20 – 70 inimest, 2,5 – 3 tundi, hind alates 520 eur

dream team
Siin jagub mängulusti ja osalemise rõõmu kõigile, sest 
tegutsetakse ühtsete meeskondadena. Tuleb lihtsalt olla 
teistest pisut kiirem ja osavam. 
20 – 70 inimest, 2,5 – 3 tundi, hind alates 520 eur

spiooni akadeemia
Tegemist on meeskonnamänguga, kus märksõnadeks meeskonnatöö, loovus, 
kiirus, nutikus jpm. Mängus võtavad omavahel mõõtu erinevate riikide 
luureorganisatsioonid. Siin on vaja saata morset, lasta täpselt, murda salakood, 
maskeeruda ja teha palju muud.
20 – 70 inimest, 2,5 – 3 tundi, hind alates 520 eur

superstaaride heitlus
Siin mängus olete teie superstaarid. Mängu käigus otsime 
ja leiame säravaid talente. Esindatud on hakkajad 
võistlejad ja staar-kohtunikud. Õhtut hoiab kontrolli all 
karismaatiline õhtujuht.
20 – 70 inimest, 2,5 – 3 tundi, hind alates 520 eur

diskoõhtu
– Sobiv muusika valik aitab teha ürituse lõbusamaks ning 
meeleolukamaks. Disko sobib hästi nii firmaüritustele kui 
ka stiilipidudele. Sobivat muusikat pakume alates
1980-ndatest kuni tänaseni välja. 
20 – 100 inimest, 3 tundi, hind alates 150 eur

pokker
Korraldame turniir, mille raames tutvustatakse ja mängitakse kõige populaarsemat 
pokkerimängu  Texas Holdem. Turniiril saavad osaleda kõik soovijad, nii algajad kui 
ka need, kes varem pokkerit mänginud on. Mäng soosib sugu ja vanust võrdsena. 
10 – 40 inimest, 2,5 tundi, hind alates 520eur
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küsi lisa: jpk@jpk.ee või 52 777 42


