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Poznajmy się w Loopy’s



Cieszymy się, że po przerwie będziemy mogli się 
znowu spotkać!

Czasy się zmieniają i nieustannie nas zaskakują, ale 
jedno co się nie zmienia, to konieczność dbania

o pracownika i jego wellbeing.

Zaproście pracowników i ich najbliższych.



Bony upominkowe

do loopy’s World

Długi termin realizacji (minimalny termin ważności wejściówki to 3 miesiące)

Pracownik sam decyduje o terminie wykorzystania

Oryginalne narzędzie motywacyjne i pozwalające zachować work life balance

Wizerunek firmy prorodzinnej i nowoczesnej

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracodawców



Abonamenty upominkowe
Podziękuj swoim pracownikom za ciężką pracę

w czasie pandemii.

Do 4 roku życia Po 4 roku życia
– MIESIĄC

– TRZY MIESIĄCE 

– SZEŚĆ MIESIĘCY

– MIESIĄC

– TRZY MIESIĄCE

– SZEŚĆ MIESIĘCY



Impreza firmowa z Loopy’s World, 
co zyskujesz?

Obiekt przystosowany do 
komfortowego przyjęcia 
nawet 600 osób3000m

2 Niepowtarzalny, autorski 
program imprezy

Animatorów, którzy zadbają 
o wspaniałą atmosferę

Koordynatora, dbającego 
kompleksowo o organizację

Świeży catering 
przygotowany na miejscu

Elastyczną ofertę,
dostosowaną do
Twoich potrzeb



Impreza firmowa
Krok 1: Wybierz odpowiedni PAKIET.
Krok 2: Domów dodatki, jeśli uznasz, że czegoś brakuje. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.
Krok 3: Zarezerwuj termin.

Wejście dziecko

Bufet napoi zimnych

Cena 74,52 zł (netto)

Podane koszty są kwotami netto za 1 dziecko biorące udział w imprezie. Rozliczenie następuje z list obecności dostarczonych do Centrum osobiście lub mailowo najpóżniej 7 dni przed 
planowaną imprezą. Osoby, które z różnych powodów nie dotrą na imprezę, ale są na liście, otrzymają wejściówki

Wejście dziecko

Bufet napoi zimnych

Animacja

Przejazd

bufet słodki/owocowy

cena 99 zł (netto)

Wejście dziecko

Bufet napoi zimnych

Animacja

Przejazd

bufet słodki/owocowy

Bufet napojów zimnych

Bufet ciast

Bufet przekąsek zimnych

Danie z karty Loopy’s

Warsztaty slime

cena 169 zł (netto)

Wejście dziecko

Bufet napoi zimnych

Animacja

Przejazdy nielimitowane

Bufet słodki/owocowy

Bufet napojów zimnych

Bufet ciast

Bufet przekąsek zimnych

Danie z karty Loopy’s

Warsztaty slime

3 żetony

Ścianka z logo do zdjęć GRATIS!

cena 199 zł (netto)

Basic Mini Opti Maxi



Masz pytania? Chcesz 
zarezerwować termin 
imprezy lub kupić 
wejściówki?

Zapraszamy do kontaktu!

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

Gratis zdrowotny

Gratis emocjonalny

Karol Nelka
tel. 576 707 170
firmy.gdansk@loopys.pl
www.loopys.pl


