
www.didgeevent.se

Aktivera mässan, minglet eller festen!
Med ett av Sveriges bredaste utbud för 
mobila aktiviteter anlitas vi ofta till 
mässor, mingel, kundträffar och  
sommarfester över hela landet. Allt du 
ser är alltså 100 % mobilt, vi kommer 
till ert kontor, mässan eller er festlokal.  

Vi har bra och givande aktiviteter när 
ni vill skapa en uppsluppen och rolig 
känsla vid er nästa mässa, mingel eller 
fest. Aktiviteter med låg tröskel för 
deltagande, något för alla.

Vår nisch är aktiviteter och där har vi gått ”all in”! 



Aktiviteter för firmafesten eller Mässan
Vill ni hyra en aktivitet för att krydda er mässa, kickoff, firmafest eller 
sommarfest/julfest med något extra? Kanske förstärka glädjen i att delta 
istället för att fokusera på tävling? Här hittar ni roliga aktiviteter som 
förhöjer stämningen och bjuder in till avslappnade samtal och skratt. 

Mobilt Game Room / Mingel Bonanza
Med Mobilt Game Room menar vi mobila aktiviteter som passar för 
mingel där tröskeln för deltagande är låg, det ska vara lätt och inte 
krävas så mycket.
 
Vad gäller innehållet så får ni gärna ha oss som bollplank. Exem-
pel på vanliga aktiviteter är Race simulatorer, skyttesimulator, 
längdskid simulator, mekanisk tjur, jättenintendo, nattduellen, 
energicyklarna, flygsimulator och många fler...

Allt detta är alltså mobilt. Vi kommer till ert lager, kontor eller 
konferenshotell och riggar upp, leder och plockar ner. 



Race Room simulatorer
Racing i våra rejäla Race simulatorer med 5.1-ljud 
i en crash cage ger er den rätta racingkänslan. 
Ruskigt smidiga hanteringsmässigt och omåttligt 
populära vid företagsevent och mässor. Lockar 
och behåller intresset länge länge.

Bullride / Westernkamp
I westerntemat finns det inget som passar 
så bra som den mekaniska tjuren eller ”bull-
ride”. I Westernkampen finner ni ytterligare 
westerninspirerade aktiviteter såsom duell på 
skyttesimulator samt lassokastning.



Icaros flygsimulator
Som första företag i Sverige erbjuder vi Icaros 
flight simulator. Du försöker flyga med hjälp 
av VR och denna award-vinnande maskin som 
tar eventbranschen med storm. Bålträning och 
kittlande lek. 

VR - Virtual Reality
Välkommen in i en helt ny värld. En magisk värld, en 
rolig värld, en läskig värld eller kanske en kreativ värld, 
du väljer själv. Vi sätter upp en monter som visar vad 
deltagaren ser på skärmen bakom hen vilket gör akti-
viteten nästan lika kul för åskådaren som för personen 
i den virtualla världen. Omåttligt härliga reaktioner 
utlovas!



Skyttesimulator
Alltid lika uppskattad aktivitet på mässor, 
köpcentrum, butiksevenemang, invigningar, 
jubileum. Jaga vildsvin, prova lerduveskytte 
eller tävla heads up i  
speed shooting.

Längdsimulatorer
En riktig energibatalj som drar blickarna och 
skratten till sig. Jätterolig samtidigt som den 
är precis lagom tuff för deltagarna så att de 
vill köra igen och igen. Mångsidig och funkar 
lika bra för barn som pensionär. Klockren 
tävlingsgren, även som lagstafett!



Energicyklarna
En riktigt bra och rolig energitävling som 
taggar igång den lugnaste. 1 mot 1 tävlar om 
vem som kan tända ljusrampen snabbast. Det 
går även att skruva upp distansen på denna så 
att man kan köra en lagstafett med flygande 
byten, ruskigt kul! 

Jättenintendo 8-bit
Nostalgitripp deluxe. Alla känner igen denna 
jättedosa och älskar den i samma ögonblick. 
Punch out, Bubble bubble, Ice Climber eller 
vårt favoritspel Gradius.. Du kommer att 
känna igen dig!



Dinner game
Få den härliga stämningen som brukar infinna 
sig mot slutet av middagen redan första 
kvarten. Engagera alla, skapa härliga sam-
talsämnen och tävla i lag med och mot dina 
kollegor.

Silent disco
Succé Silent disco har kommit till 
Sverige och vi var såklart tvungna att 
testa, som vanligt. En stämningshöjare 
av rang som ger ert event en twist. 
Väldigt uppskattat!

Kontorskampen
En femkamp i ovanliga grenar som passar för kontoret, 
lagret eller konferenshotellet. Grenar som kräver liten 
yta men ger mycket kul och väcker tävlingsinstinkten. 
Exempelvis längdsimulator, racing sim, nattduellen, 
mekanisk tjur, samarbetsstation, skyttesimulator m fl. 



Bara de vanligaste
I denna folder hittar du några av våra 
vanligaste aktivitetskoncept för mingel, 
mässa och fest. Tveka inte på att fråga om 
ni saknar något eller har någon bra idé, vi 
gillar utmaningar och vi har alltid något nytt 
på gång.

För mer information eller bokning

Telefon: 010 - 200 79 55
E-post: info@didgeevent.se
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Paketlösningar
På hemsidan hittar du flera färdiga rabatterade paket-
förslag som vi satt ihop utifrån vad som är vanligast i 
kombination. Saknar du ett paket som passar din idé 
eller lokal så sätter vi gärna ihop ett nytt!

Vi erbjuder paket med utrustning för att hyra och 
använda med egen personal samt paket med både vår 
och er personal. 


