
FÖRETAGS
EVENT

2020

VI ÄLSKAR EVENT!



Håll i hatten... hårt!

TEKNIKBANA, LAGSTAFETTER, KLASSISKA RACE

Fr. 350:-/pers 
min. debitering: 5000:-



Teambuilding 
med kraftigt 

adrenalinpåslag…
Se hemsidan för mer info
www.bulls-eye.se

SVERIGES TUFFASTE FÖRETAGSEVENT

Priser Fr.

Hard 
1.500:-/pers

Max 
5.000:-/pers

Extreme
10.000:-/pers



Detta är den typ av event där ni inte säger till personalen vad som 
kommer ske, utan de packar helt enkelt med sig det som behövs för 

dagens bravader. När de kliver på bussen börjar resan…

Ni väljer aktiviteterna, matalternativ och tider 
- Vi löser resten!

Se hemsidan för mer info
www.bulls-eye.se

AKTIVITETSPAKETET

AKTIVITETER
Paintaball

Välplanerad skogsbana eller önskemål, 
med full utrustning

Bumperballs
En given succé! Tufft, men förbaskat kul

Vattensport
Tube, wakeboard, wakesurf, vattenskidor.

Tävlingar
5-kamp och roliga utmaningar.

 
Escape room

Fantastisk team-building!

RELAX
Bastu

Platsen som man kan prata om allt.

Badtunna
Mobil badtunna som kan avsluta en dag på 

bästa sätt.

Spabehandling
Ta relax till en ny nivå

MAT
Grillbuffé

Förbered smaklökarna på en resa 
genom grillvärlden

Burgers
Vem älskar inte en bra burgare?

Vi har tagit fram de bästa råvarorna!

Catering
Toppkvalitativ catering

Korv med Bröd
Ett säkert kort!

Shawarma
Smidigt, snabbt och gott



FIRMAFESTEN

GÖR OMKONTORETFÖR EN KVÄLL!

Fr. 19.900:-

Nu presenterar vi FIRMAFESTEN 
- den klockrena tillställningen 

på er arbetsplats!
Vi kommer till er och ser till at omvandla lokalen helt och hållet. 

Vi släcker lysrören i taket och sätter upp 
stämningsbelysning så att ni kan få lite klubbkänsla. 

Vi sätter upp en scen, beerpongbord, en bar, en riktigt bra 
musikanläggning, slushmaskin, discoljus, rökmaskin... 

- Här håller vi inte tillbaka!

Välj mellan 5-kamp, 7-kamp eller 12-kamp med aktiviteter som:

Quizz - Mekanisk Tjur - Prickskytte 

The Zone - Nattduellen - Stafetter m.fl.



VR

VR-Station på Firman, perfekt sidoaktivitet när ni bjuder in 

kunder eller som ett helhetskoncept för personalen. 

Vi kan även erbjuda Virtual Distance Game, där ni möter era 

samarbetspartners, kunder eller konkurrenter på annan ort.

Se hemsidan för mer info
www.bulls-eye.se



    THE 
CLASSICS

Paintball 
Fr. 495:-/person

Bumperball
Fr. 370:-/person

Archery Tag
Fr. 430:-/Person

Hinderbana
Fr. 6595:-

5-kamp
Fr 5000:-

Mjukglass
Fr. 2995:-

Wakebåten 
(<16pers) Fr. 3000:-

Motion Sim 
Fr. 10.000:-



För bokning 
och mer info...

www.bulls-eye.se


