
ROZVÍJEJTE TÝMY HROU 
POZNÁNÍ A ROZVOJ PŘES SPOLEČNÉ ZÁŽITKY  

NABÍDKA PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY 

Únikové hry jsou druhem fyzického dobrodružství, kde jsou lidé 
uzavřeni v místnosti s ostatními účastníky hry. Jejich úkolem je dobře 

se zorientovat v daném prostoru, najít stopy a indicie, vyřešit série 
hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase. Všichni hráči 
musí využít maximální pozornost, logické myšlení, spolupracovat a 
komunikovat v týmu, aby se jim podařilo z místnosti včas uniknout.

Potřebujte zlepšit komunikaci a výkon 
vašeho týmu? Trénink týmové spolupráce 
a komunikace s využitím únikových her.

Plánujete teambuilding, setkání s klienty, 
nebo s kolegy z centrály?  
Teambuilding s únikovými hrami v escape 
café IMAGINATORIUM.

Pořádáte setkání se zaměstnanci, výjezdní 
zasedání, firemní konferenci?  
Mobilní úniková hra THEROOM Decoder pro 
až 100 hráčů.

Pochopíte svoji roli v týmu, uvědomíte si důležitost komunikace v 
osobním i pracovním životě, naučíte se jak efektivně sdílet informace. 
Trénink vede zkušený lektor a kouč.  K vstřebání dovedností dochází 
pomocí “gamifikace” - skrz zážitky. Získané dovednosti si okamžitě 
vyzkoušíte při řešení únikových her. 
Vhodné pro skupiny 10 - 30 lidí. Půlden nebo celý den. Více info.

Centrum únikových her s kavárnou - 3 únikové místnosti: Dračí 
labyrint, Čarodějův učeň, Mozkomorovo vězení. 
Kavárna s kapacitou 40 osob. Možnost cateringu.  
Vhodné pro malé i velké týmy. Více info.

Únikovou hru přivezeme k vám. Výborná aktivita pro seznámení skrz 
zážitek. 
Vhodné pro velké skupiny 15 - 100 hráčů.  
Délka trvání 1,5 nebo 3 hodiny. Mohou hrát Češi i cizinci. Více info.

Navrhujeme originální vzdělávací a teambuildingové akce na míru náročným firemním zákazníkům, kteří chtějí 
rozvíjet kreativitu, inovativní myšlení a lidský potenciál svých zaměstnanců.  

Jsme autory vlastních herních konceptů a největším provozovatelem únikových místností v ČR. Máme 
pobočky v Praze, Brně, Bratislavě a New Yorku. Provozujeme hub s kavárnou IMAGINATORIUM v Praze.  

Jsme experti na gamifikaci s vášní pro „out-of-the-box“ aktivity. * Gamifikace je uplatňování tzv. technik herních 
designů, herního myšlení a herních principů do neherních oblastí (např. řízení firmy, HR, marketing, apod.).

Kontakt: Miroslav Jiřík / 725 032 333, mirek.jirik@theroom.cz

Potřebujete inspirativní místo pro práci, 
seminář, oslavu? Pronajměte si escape café 
IMAGINATORIUM. 
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Originální prostor IMAGINATORIA podporuje „out of the boxes“ 
myšlení. Zábavným způsobem nás nutí vystoupit z tradičních 
schémat, improvizovat a uvažovat nově, kreativně. 
Celý prostor escape café jen pro vás – prezentační technika – 
nápoje a občerstvení  – milý personál - úniková hra zdarma. 
Vhodné pro skupiny 10 - 40 lidí. Půlden nebo celý den. Více info.
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https://www.slideshare.net/mjirik/teambuilding-s-nikovmi-hrami
https://www.slideshare.net/mjirik/teambuilding-s-nikovmi-hrami-74925883
https://www.slideshare.net/mjirik/mobiln-nikov-hra-pro-15-100-lid
mailto:mirek.jirik@theroom.cz?subject=
https://www.theroom.cz/out-of-the-boxes-zasedacka/
https://www.theroom.cz/out-of-the-boxes-zasedacka/

