


Wejściówki do Loopy’s World, to wspaniały prezent dla Państwa pracowników i ich 
dzieci i świetna okazja do wzmacniania więzi rodzinnych oraz budowania wizerunku 
firmy przyjaznej rodzinie.

Czas spędzony w przyjaznej atmosferze zabawy razem z rodziną to świetny pomysł na 
prezent, który znacząco wpłynie na pozytywne relacje Państwa firmy z pracownikami. 

WEJŚCIÓWKI 

Cena wejściówki to 53 zł   - przy zakupie większej ilości rabaty! 



Przykładowe bony z miejscem na Twoje logo!

WEJŚCIÓWKI PAKIETOWE
W pakiecie oprócz wejściówki zapewniamy Państwa pracownikom bony, które 
mogą realizować w trakcie zabawy w Loopy’s World! Każdy z bonów może zostać 
spersonalizowany dzięki zamieszczeniu na nim loga Państwa firmy. Nasi goście 
będą mogli je wykorzystać na pyszne jedzenie z naszej restauracji lub na 
dodatkowe atrakcje jak np. Cyber Strefa czy przejazd autkiem lub kolejką.



To wspaniały prezent dla pracowników i ich dzieci, który wzmacniania więzi rodzinne 
oraz buduje pozytywny wizerunek firmy przyjaznej rodzinie. Podziękuj swoim 

pracownikom za ciężką pracą w czasie pandemii.

• miesięczna 130 zł• miesięczna 90 zł 
•

KARNETY

DOSTEPNE WARIANTY:

Dla dzieci od 4 roku życia.Dla dzieci do 4 roku życia.



Zachęcamy również do skorzystania z propozycji prezentów. 

• Pakiet 1: słodycze + wejściówka 
• Pakiet 2: zabawka + wejściówka
• Pakiet 3: zabawka + słodycze 

Szczegóły oraz ceny uzgadniamy w zależności od potrzeb klienta.

PREZENTY

Na Państwa życzenie przygotujemy również prezenty dla osób dorosłych.



KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW: 
• Długi termin realizacji (ważne 3 miesiące). 
• Pracownik sam decyduje, kiedy chce go wykorzystać. 
• Jedna wejściówka uprawnia do wejścia do Loopy’s 1 dziecko + nieograniczoną ilość 

towarzyszących osób dorosłych.
• Prezent, który buduje więzi rodzinne i skłania do aktywnego spędzania czasu.
• Możliwość uczestniczenia w wybranych zabawach i animacjach tematycznych. 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY: 
• Oryginalne narzędzie motywacyjne, pozwalające zachować work life balance. 
• Wizerunek firmy prorodzinnej i nowoczesnej.
• Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracodawców.
• Zadowolenie dzieci pracowników i ich rodzin.
• Bardzo korzystne warunki współpracy.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?



W razie pytań zapraszam do kontaktu. 

Gratis zdrowotny Bonus emocjonalny Premia rozwojowo – umysłowa

• przeciwdziałanie otyłości i wadom postawy 
• poprawa funkcjonowania układu krążenia 

     oddechowego i kostnego 
• wzrost odporności 
• wzrost siły i poprawa ogólnej kondycji fizycznej  

• poczucie szczęścia
• wzrost wiary we własne możliwości
• lepsza samoocena
• satysfakcja
• rozładowanie stresu i napięć
• trening umiejętności społecznych 

• poprawa koncentracji 
• lepsze zapamiętywanie 
• sprawniejsze przetwarzanie informacji 
• wzrost efektywności procesu nauk 

Gdańsk
Karol Nelka
tel. 502 250 390
mail: karol.n@loopys.pl 


