


Замкнені Шоу 
“IN TIME”

Масштабна гра із зануренням "In Time" - це 
унікальний авторський проект, створений 
командою першої в Україні мережі квест-
кімнат "Замкнені" спільно з НСК 
"Олімпійський". 

Незвичайний мікс з найпопулярніших видів 
розваг:

➔ Кіно
➔ Театр
➔ Квест
➔ Рольові ігри
➔ Спорт

Новий формат вражень



КІНО:
 
гравці занурюються в атмосферу фільму і 
стають головними героями, у яких час - це 
основна валюта, і завдання команди - вижити 
та перемогти систему, щоб стати вільними!

ТЕАТР:

задіяно понад 20 професійних акторів; 
театралізована вистава за мотивами фільму, 
антураж і декорації створені спеціально під 
локацію НСК "Олімпійський".



КВЕСТ:
у грі переплітаються сюжетні лінії квестів різної складності, тематики і 
навантаження. Для успішного проходження гри спеціальних знань не потрібно, 
досить проявити кмітливість, логіку, активність і швидкість.

РОЛЬОВІ ІГРИ:
учасники об'єднуються в команди - сім'ї. Від дій кожного з членів сім'ї може 
залежати життя його родича, тому важливо взаємодіяти один з одним і 
правильно розподілити ролі, щоб досягти спільної мети.



СПОРТ:

НСК "Олімпійський" - головна спортивна і культурна арена країни
відкриє свої закриті приміщення,

які недоступні звичайним глядачам.



Корпоратив “IN TIME”:

➔ 15 000 м² простору, до 200 учасників одночасно, більше 20 акторів.

➔ Велика частина елементів гри базується на командній взаємодії, Ваші колеги 
відкриють один одного по-новому в нестандартних ситуаціях.

➔ Професійна команда авторів та організаторів, за плечима яких кілька сотень 
реалізованих проектів в стилі "квест" протягом останніх 10 років, які люблять і 
по-справжньому знають свою справу.



Новий формат
корпоративних заходів
“IN TIME” 
_______________________________________________________________________

Таких емоцій Ви ще не відчували!

➔ ФОТОЗОНА: Ваші емоції будуть зафіксовані - професійні фотографи 
нададуть фотозвіт з найяскравішими моментами гри.

➔ ЗОНА фудкорта: після активної гри можна поділитися один з одним 
враженнями і підкріпитися в затишному кафе на території НСК 
"Олімпійський" або замовити індивідуальний кейтеринг у наших 
партнерів

➔ Оформлення документів і пропусків на НСК "Олімпійський" ми беремо 
на себе. Вам не потрібно витрачати на це час!



Будемо раді співпраці!
http://show.vzaperti.ua/

+38 (093) 170-14-45

show@vzaperti.ua

Мы в FB

http://show.vzaperti.ua/
mailto:show@vzaperti.ua
https://www.facebook.com/vzshow/



