A SMASHING DAY - GRUPOS
Os melhores momentos que vão ter com uma

impressora encravada

A Smashing day - GRUPOS
Festas de aniversário, despedidas de solteiro/a, reunião de amigos, etc.
Nem sempre é fácil encontrar novos desafios ou algo divertido e
diferente para fazer com a tua crew.

A Smash It Room apresenta-te uma forma original de celebrar e verás
que mesmo os amigos mais chegados te podem surpreender.

A Smashing day - GRUPOS
A Smash It Room oferece:
▪
▪

Entretenimento para todos
Jogos que fomentam a proximidade, espírito de equipa partilha de
tarefas, tomada de decisão, competição entre grupos e estimulam
a criação de estratégias para atingir objectivos

▪

Uma válvula de escape de stress e tensão num meio divertido

▪

Experiência inédita e original que ficará na memória de cada um

▪

Programas acessíveis e sem deslocações dispendiosas.

▪

Grupo animado e motivado

A Smashing day - GRUPOS
Incluído:
▪
▪

Diferentes actividades e jogos

As gravações em vídeo das mesmas em
cartão MicroSD 16GB

▪

Equipamento de protecção

▪

Armas

▪

Bebidas e snacks

▪

21 ou 40 artigos por pessoa para partir:
garrafas, louças, teclados, monitores, etc.

A Smashing day - actividades
Carregados de acção, os programas
Smash It Room consistem numa série de
jogos e actividades adequados a todo o
tipo de pessoa.

Será a melhor experiência tu e os teus
amigos já tiveram.

A Smashing day - actividades
Apresentação/Equipagem/Fornecimentos de materiais

25 min.

Meet your match

15 min.

Crash Bowling ou Acerta-me se conseguires

15 min.

Tudo lá dentro ou Keyboard Scrabble

15 min

La Piñata ou Mission Impossible

15 min.

Smash It dos Bosques ou Os Últimos Cartuchos

25 min.

The Smash It Awards

10 min.

A Smashing day - Programas
Appetite for Destruction
5 jogos, 21 objectos /pessoa
24,39€ + IVA / Pessoa
(duração média: 2h / 10 pessoas podendo ser mais longo para grupos superiores)

Masters of Chaos
9 jogos, 40 objectos / pessoa, oferta de uma t-shirt
48,78€ + IVA / Pessoa
(duração média: 4h / 10 pessoas podendo ser mais longo para grupos superiores)
Aos preços indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor;

A Smashing day - Condições gerais
▪

Não se efectuam devoluções ou acertos de orçamento por falta de comparência.

▪

O pagamento pode ser efectuado através do IBAN: PT50 0033 0000 4552802786505 em nome de Smash
It Room, Lda.

▪

As datas não se encontram reservadas sem pagamento de adjudicação;

▪

Garantimos exclusividade do nosso espaço;

▪

O pagamento: 50% na adjudicação; 50% até ao dia da acção. Os valores já pagos serão devolvidos em caso
de cancelamento por escrito (bem fundamentado e mediante aprovação da organização), nas seguintes
condições: 100% se comunicado e aprovado até 60 dias corridos de antecedência; 50% se comunicado e
aprovado até 30 dias corridos de antecedência; Sem direito a devolução se inferior a 30 dias.

▪

Adiamentos ou alterações de data (bem fundamentadas e mediante aprovação da organização) implicam
taxa extra, nas seguintes condições: acréscimo de 30% se comunicado e aprovado até 72h de
antecedência; Sem direito a adiamento ou alteração de data se comunicado com prazo inferior a 72h.

A Smashing day - testemunhos
“Experiência muito libertadora (e reveladora :P)! Incluí esta experiência no
team-building com a minha equipa e foi muito giro =)”
Bernardo Castro

“Foi bastante terapêutico! :))”
Rádio RFM

“That was awesome. This is pleasantly itchy feeling when the bottles blast
to pieces, can’t compare it to anything. Leaves you hungry for more.
Definitely recommended.”
Maria Sereda

A Smashing day - testemunhos
”Ótima experiência para descarregar energias e o atendimento é super
simpático. 5*”
Mónica Pires

“Duas palavras: F***ING AMAZING. Fiquei fã e vou voltar. Acho que
vou deixar de fazer terapia, pois não há melhor terapia que esta.
Obrigada pela simpatia.”
Sofia Moreiras

A Smashing day - contactos

TELEFONE
21 806 81 90 - João Amil / César Lemos
E-MAIL
info@smash-it-room.pt | www.smash-it-room.pt

A Smashing day - Vídeo de apresentação

