
Sommar festen
Dags att planera

Här kommer några förslag! 



Vi är experter på att hitta ett upplägg som passar just ert  
företag. Att skapa en upplevelse som ni kommer prata om 
länge efteråt och som stärker lojaliteten till företaget.  
Enligt oss är en lyckad fest ett event som stärker gemen- 
skapen och ger glädje till gruppen. 
Genom vår stora bredd av aktiviteter kan vi sy ihop upplägg som 
passar er, vare sig det är en sommarfest eller kickoff. Vi försöker 
alltid bemanna eventen med vår egenutbildade personal.
Här kommer några förslag på upplägg, men naturligtvis kan vi  
skräddarsy en lösning för just ert företag.

S A M M A N S V E T S A  G Ä N G E T



Pa uppdrag i Staden

Med surfplatta ger sig lagen ut på ett äventyr  
som går ut på att lösa så många uppgifter som 
möjligt. På surfplattan visas en karta med 
punkter, nu gäller det för laget att navigera sig 
till dessa så snabbt som möjligt, väl inne i rätt 
zon plingar det till i surfplattan och det dyker 
upp en fråga, gåta eller uppgift att lösa. 

Efteråt samlas ni och vinnande lag får mottaga 
medaljer och den stora äran. 
Nu smakar det gott med en läcker grillbuffé, 
om vädret är med oss sitter ni ute, annars  
ordnar vi platser inomhus.

S A M M A N S V E T S A  G Ä N G E T

MISSION COMPLETED MED GRILLBUFFÉ

Kreativitet, kunskap och tävlingsanda ställs på prov i denna fartfyllda aktivitet!

BEGÄR OFFERT 



Ni delas in i lag och utrustas med seglarställ, 
handskar och flytvästar. Lagen tävlar mot 
varandra i ett antal race á ca 15 minuter.  
En teamcoach/skeppare finns ombord på  
varje båt och en domare i följebåten.  

Två alt. fyra båtar seglar mot varandra i final, 
först i mål vinner.  Efter matchracet kliver 
ni iland och välkomnas till restaurangen, här 
får ni frossa i havets läckerheter och avrunda 
dagen på bästa sätt tillsammans.

MATCHRACE OCH SKALDJURSFROSSA PÅ VÄSTKUSTEN

Är det sol & salta hav som lockar? Varför inte prova på att segla ett spännande 
Matchrace och trimma er besättning! 

Sol och salta hav

S A M M A N S V E T S A  G Ä N G E T

BEGÄR OFFERT



GOURMET- 
RUNDAN MED RIB

LÅDBILSBYGGE 
MED RACE

SLAGET OM SKATTEN 
MED MEDELHAVSBUFFÉ

HAVSFEJDEN MED 
SKALDJURSFROSSA

Med flera …
Vi har fler förslag på upplägg, så tveka inte  
att kontakta oss för en lösning som passar  
just ert företag.

Borås  033–430 04 04      
Göteborg  031 –23 21 11 
info@aventi.se             www.aventi.se        

ESCAPE GAME 
OCH CATERING 

TILL ERT FÖRETAG

mailto;info@aventi.se


Glad Sommar
www.aventi.se

http://www.aventi.se

