Trim-2002. Kft.
Székhely: 2049 Diósd, Jolán u. 11.
Telephely: 2049 Diósd, Petőfi S. u. 37.
Tel./fax: +36 23 382 141, Mobil: +36 70 335 1831
Web: www.trim.hu
E-mail: sales@trim.hu

TRIM JÁTÉKTÁR
2020

Kedves Partnerünk!
Munkája során bizonyára Ön is arra törekszik, hogy ügyfeleinek magasszínvonalú, egyedi szolgáltatásokat
nyújtson és ezzel hosszútávon megtartsaőket. Azonban az állandó megújulás, a programok frissítése és a
meglévőügyfelek elkápráztatása egyre nehezebb feladat. Reményeink szerint ebbentudunk Önnek segíteni,
munkatársaink szakmai hozzáértésével és sajáteszközparkunkkal.
1999 óta foglakozunk szabadidős eszközök bérbeadásával, a kapcsolódóprogramok szervezésével és
lebonyolításával. 2001-től a piacvezető cégekközött elsőként építettünk ki olyan eszközparkot, mely alkalmas
komplettrendezvények (családi nap, partnertalálkozó, csapatépítés, egyéb céges ésmagán események)
lebonyolítására. 2012-re több mint 250 különbözőaktivitást felölelő játékparkot állítottunk össze, melynek
minden eleme ÉMITÜV engedéllyel rendelkezik. 2017-ben, saját beruházásból megvalósult800nm-es
telephelyünk és 6 teherautóból álló logisztikai hátterünk lehetővéteszi, hogy megrendeléseket az ország egész
területén – egyszerre többet is- vállaljunk.
Az elmúlt 16 év során – szakmai megrendelőinkkel együttműködve – többmint 5000 rendezvény
lebonyolításában vettünk részt.A további sikeres együttműködés reményében!
Tisztelettel: Zsoldos István – ügyvezető
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Party játékok (2 Játék)

Mindflex
Agyhullámokkal vezérelhető társas, mellyel egy vagy akár két
ember is játszhat egymás ellen. Egy kék színű labdát kell a
célba juttatni kizárólag a gondolatunk erejével!
Eszközök, amit a megrendelőnek kell biztosítania:
- 1 db asztal vagy könyöklő
Helyigény: 2 x 2 m
Animátor igény: 1 fő, melyből az ár 1 fő technikai
személyzetet tartalmaz.
Tudnivalók: indoor program, kültéren fedést igényel / 230V
szükséges az üzemeltetéshez
Ár: 120 000 Ft+Áfa/nap

Naviball
Applikációval vezérlehető labdák versenye egy izgalmas
1,5x1,5 méteres akadálypályán. A játékot egyszerre 4-en is
játszhatják egymás ellen vagy időre; egy játék 1-3 percet vesz
igénybe.
Ajánlott kor: 11-99 év
Helyigény: 2 x 2 x 2 m
Áramigény: 230V~16A
Animátor igény: 1 fő, melyből az ár 1 fő technikai
személyzetet tartalmaz.
Tudnivalók: ferde, egyenetlen talajon nem üzemelhet / indoor
program, kültéren fedést igényel / 230V szükséges az
üzemeltetéshez / branding lehetőség
Külső fal: Pálya 4 külső falának matricázása
40 000 Ft+Áfa
Teljes branding: Falak+Pálya
80 000 Ft+Áfa
Ár: 220 000 Ft+Áfa/nap

Kiegészítő programok (1 Játék)

Gyerekrajz elemzés
Amit a kis rajzoló életkorából adódóan még nem tud elmondani,
azt kirajzolja magából. A térkitöltésből, méretekből, arányokból,
nyomatékból, színekből, valamint a rajzok szimbolikus
jelentéséből következtet a grafológus a gyermekek
önértékelésére, a világról alkotott képére, érzelmi állapotára,
szüleihez, családtagjaihoz való viszonyulására, nyitottságára,
vagy éppen zárkózottságára.
Eszközök, amit a megrendelőnek kell biztosítania:
- 1 db asztal
- min. 2 db szék
Ajánlott kor: 5-14 év
Helyigény: 2 x 2 m
Animátor igény: 1 fő, melyből az ár 1 fő technikai
személyzetet tartalmaz.
Tudnivalók: indoor program, kültéren fedést igényel / sötétben
nem üzemelhet
Ár: 20 000 Ft+Áfa/óra

Ezoterikus, önismereti és kényeztető programok (6 Játék)

Aurafotózás
Minden élő szervezetet egy elektromágneses mező vesz körül.
Az auragép ezt az elektromágneses mezőt méri be, és teszi
láthatóvá mindenki számára. Tájékoztat energiaközpontjaink
aktuális töltöttségéről, auránk színéről, és a színhez
tartozótulajdonságokról, lehetőségekről. Az aurafotót
kinyomtatjuk, és a rajta lévőábrák jelentéséről részletes
magyarázatot kap minden vendég.
Eszközök, amit a megrendelőnek kell biztosítania:
- 1 db asztal
- min. 3 db szék
Ajánlott kor: 14-99 év
Helyigény: 2 x 2 m
Áramigény: 230V~6A
Animátor igény: 1 fő, melyből az ár 1 fő technikai
személyzetet tartalmaz.
Tudnivalók: sötétben nem üzemelhet / indoor program,
kültéren fedést igényel / 230V szükséges az üzemeltetéshez
Ár: 20 000 Ft+Áfa/óra

Ezoterikus programok (asztrológia, számmisztika, sorselemzés, stb.)
Asztrológia: A pontos születési képletből kiolvashatóak a
személy alaptulajdonságai, képességei,lehetőségei. Láthatóak a
jelen csillagállás alapján kínálkozó lehetőségek is.
Számmisztika: Nevünk betűit fordítja le a matematika nyelvére,
és az így kapott számokból mondja el jellemvonásainkat.
Sorselemzés kártyából: A rendezvények legnépszerűbb
ezoterikus programja. Az elemzést lehet kérni
cigánykártyából,Tarot kártyából, valamint Symbolon kártyából.
Eszközök, amit a megrendelőnek kell biztosítania:
- 1 db asztal
- min. 3 db szék
Ajánlott kor: 14-99 év
Helyigény: 2 x 2 m
Animátor igény: 1 fő, melyből az ár 1 fő technikai
személyzetet tartalmaz.
Tudnivalók: sötétben nem üzemelhet / indoor program,
kültéren fedést igényel
Ár: 12 000 Ft+Áfa/óra

Grafológia
10-12 sor írásból, vagy egy rajztesztből végezzük. Az elkészült
grafikum alapján elmondjuk az író legjellegzetesebb
tulajdonságait, főbb személyiségvonásait, aktuális érzelmi
állapotát, önmagához fűződő viszonyát, párkapcsolatáról
alkotott véleményét.
Eszközök, amit a megrendelőnek kell biztosítania:
- 1 db asztal
- min. 2 db szék
Ajánlott kor: 14-99 év
Helyigény: 2 x 2 m
Animátor igény: 1 fő, melyből az ár 1 fő technikai
személyzetet tartalmaz.
Tudnivalók: sötétben nem üzemelhet / indoor program,
kültéren fedést igényel
Ár: 20 000 Ft+Áfa/óra

Jóga
Legyen a jóga a legmozgalmasabb családi napok, céges
rendezvények harmonikus programja! Hogy minden vendég
megtalálja a kedvéhez illő tevékenységet, gondoljatok az
elvonulni vágyókra is és alakítsatok ki egy relax sarkot, aminek
a középpontjában a jóga is állhat.
Több óra esetén 40 perc jóga, 20 perc pihenő. Összesen max 6
órában.
Ajánlott kor: 5-99 év
Tudnivalók: esőben nem üzemelhet
Ár: 23 000 Ft+Áfa/óra

Rendezvény masszázs
Lazító masszázs segíti a mindennapjaink során fokozottan
igénybe vett izomcsoportok ellazítását, felfrissülését szinte
azonnali pszichés és mentális felüdülést, koncentrációnövekedést eredményez. A masszázs kb. 15 perces időtartamú,
ruhában, speciális masszázsszéken történő masszázs, amely
során a csípő, hát, vállak, karok, nyak,fej, gerinc kerül
kezelésre.
Eszközök, amit a megrendelőnek kell biztosítania:
- 1 db asztal
- székek a várakozóknak
Ajánlott kor: 14-99 év
Helyigény: 2 x 2 m
Animátor igény: 1 fő, melyből az ár 1 fő technikai
személyzetet tartalmaz.
Tudnivalók: indoor program, kültéren fedést igényel / sötétben
nem üzemelhet
Ár: 20 000 Ft+Áfa/óra

Sminkelés, sminktanácsadás / 6 óra
Rendezvények közkedvelt kiegészítő eleme.
Eszközök, amit a megrendelőnek kell biztosítania:
- 1 db asztal
- min. 2 db szék
Ajánlott kor: 14-99 év
Helyigény: 2 x 2 m
Animátor igény: 1 fő, melyből az ár 1 fő technikai
személyzetet tartalmaz.
Tudnivalók: sötétben nem üzemelhet / indoor program,
kültéren fedést igényel
Ár: 85 000 Ft+Áfa/nap
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MOL – családi rendezvények (2008-2017)
TV2 – műsor berendezés (2009-2017)
OTP – családi rendezvények (2011-2017)
MVM – családi nap (2010-2014)
Audi – nyílt nap (2003-2013)
Uniqa - céges megjelenés (2009-2016)
Magyar Telekom – sport és családi nap (2009-2012)
Coke Zero – road show (2010)
Delikát8 játszótér átadók (2008-2012)
GE – családi nap (2004-2014)
Samsung – családi nap (2010-2013)
Bautrans – családi nap (2009-2013)
Spar, Kaiser’s – családi nap (2004-2008)
Auchan – gyerek- és sportnapi rendezvények (2002-2010)
Unilever – sport és családi nap (2009-2011)
Fundamenta – Nyári fesztivál (2010)
Óbudai Egészségolimpia (2010)
Gyerek Sziget (2009-2011)
Henkel – sportnap (2010-2011)
Provident Rt. – családi nap (2004- 2008)
Sziget fesztivál – K&H, Pöttyös, Diákhitel kalandpark (2005, 2006,2007)
CIB Lízing – partnertalálkozó (2007)
E-on – családi nap (2009, 2010)
ExxonMobil – céges nap (2009)
Aldi – megnyitó (2009)
Auchan – megnyitó (2009)
Schöller – családi nap (2003)
Michlein – családi nap (2003- 2006)
Kludi - család nap (2007, 2008)
K&H Bank – családi nap (2003- 2006)
Europapier – sportnap (2004)
RTL Klub – céges nap (2004, 2005)
HBO – családi nap (2004), csapatépítő (2010)
Bericap – családi nap (2005-2008)
Invitel – céges nap (2004)
Betonút Rt. – családi nap (2004-2006)
Nokia – családi nap (2004)
IBM – céges nap (2004)
Tibbet & Britten Logisztika – sportnap (1999, 2000, 2003)
Hungarocamion - családi nap (2000)
Lindab – családi nap (2000, 2001)

