
ZRÓB U NAS

SWÓJ EVENT!



Zagraj w golfa ze znajomymi 

lub kolegami z pracy –

zorganizujemy Ci to!



Myślisz o tym, żeby zorganizować event,
który wszystkim zapadnie w pamięć? Nudne
wydaje Ci się kolejne spotkanie teamu w sali
konferencyjnej i chcesz wnieść do atmosfery
delikatne zamieszanie, które pobudzi
kreatywność zespołu? A może po prostu
zawsze na kręglach zbierasz baty i chcesz
teraz spuścić lanie swoim kumplom? 

Nie wahaj się ani chwili – napisz do nas,
zadzwoń lub przyjdź na rozmowę, na pewno
wymyślimy coś ciekawego.

Nie daj się namawiać!



a co, gdy

obudzi się 

w Tobie 

Tiger Woods?



Choć może nie kojarzy się to z golfem,
ale uważamy że SKY IS THE LIMIT i tym
kierujemy się w naszej działalności!

Chciałbyś wynająć symulator na
wyłączność i zorganizować zamknięte
spotkanie? Nie ma problemu! 

W zależności od liczby gości do
dyspozycji są dwa symulatory
Trackman 4 na których zorganizujemy
dla Ciebie rozgrywki turniejowe, bądź
gry i zabawy dla mniej
zaawansowanych.

ogranicza 

nas tylko

wyobraźnia!



Zawodolony klient 

chę tniej  powraca

A jeśli przeraża Cię, że nasza elastyczność będzie
kosztować miliony monet, to nie musisz się obawiać.
Koszt imprezy zależy od indywidualnych oczekiwań i
ustaleń, ale w przypadku eventu na wyłączność, gdzie
równolegle może grać do 16 osób, jest to opłata
ryczałtowa 2 600 zł za wynajem lokalu i stymulatorów
oraz obsługę imprezy. W przypadku 12 osób opłata wynosi
1950zł.

Zaskoczony? Wiemy, że nasza obsługa warta jest wielu
monet, ale w biznesie dbamy też o potrzeby klienta. 



Podzielimy gości na drużyny,
które mogą jednocześnie grać
na polach golfowych
korzystając z dwóch stanowisk
symulatorów gry TM4. Możemy
też przygotować różne
konkursy, które dodatkowo
urozmaicą spotkanie.

Jesteś ciekawy jak

możemy to wszystko

zorganizować?



Dodatkowo w ofercie mamy do
wyboru dwie wersje cateringu:

60zł/os. za drobne przekąski
(orzeszki, paluszki itp.), bajgle,
pierogi ręcznie lepione, woda,
kawa, herbata

170zł/os. oferta pierwsza
rozszerzona o colę, soki, piwo i
wino. Plus pyszna tarta, także w
wersji wege

Coś na ząb



zapytaj nas 

o szczegóły

info@simulatorgolf.pl

www.simulatorgolf.pl

GCH Manhattan
Aleja Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk
piętro 1

+48 797 989 119


