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מה בתכנית?

הפקת אירוע שלא נראה כמותו – חוויה אמיתית 
במציאות מדומה.

צוות ויראליטי מביא לכם את 
הטכנולוגיה הכי חדישה בשילוב עם המשחקים 
הכי חמים בתחום! בנינו עבורכם פעילויות שוות 

וייחודיות כדי להעניק לכם חוויה בלתי נשכחת.

במסגרת האירוע במתחם, נציג לכם את 
הפלטפורמה וניגש ישר לעניינים. תקבלו תדרוך 

קצר, תחולקו לצוותים והאקשן יתחיל !

מספר משתתפות/ים בפעילות: 8-35 ★
באירועי חוץ אין הגבלת משתתפים★
משך האירוע: שעתיים.★



במתחם ישנן 8 עמדות של מציאות מדומה כשכל עמדה היא 
בעצם חדר אישי עבור המשתמש.

בחלק מהמשחקים ניתן יהיה לשלב משחקים של רב משתתפים – 
יריות,תחרויות ועוד.

חוויה אישית עבור כל המשתתפים כאשר מדריכים מקצועיים ילוו 
אתכם לאורך כל הדרך.

במהלך האירוע  אנו נסגור עבורכם את המתחם:

* חדר הפלייסטיישן יעמוד לרשות המשתתפים עם מגוון של 
משחקים כאשר גם בחדר ניתן לשחק בו זמנית עד 4 משתתפים.

* במתחם ישנם גם משחקי קופסה.

* שתייה חמה – אספרסו | הפוך | נס קפה | תה בטעמים שונים | 
שוקו.

* מיים קרים (תמי 4)

* קנקני שתייה מתוקה (סירופ) ללא הגבלה .

*בחגיגת יום הולדת- חוגג יום ההולדת יקבל מתנה שווה .

* ניתן לשדרג לכיבוד בתוספת תשלום. (הצעה בנפרד)



 קונספט 
ראשון

"תחנות"



בכמות שהיא מעל 8 משתתפים אנו הופכים 
בעצם את תחנות המשחק למין עמדות 

מתחלפות כאשר כל עמדה היא חוויה אחרת, 
כמובן שניתן להחליף ולהתאים את החוויות 

במידת הצורך. 

הלונה פארק
תחנות מתחלפות

https://www.vrality.co.il/events


 חלק מהמשחקים והחוויות בעמדות המתחלפות

חוויות בעמדות מתחלפות

...fgfdfgfd

https://www.youtube.com/watch?v=vL39Sg2AqWg
https://www.youtube.com/watch?v=p_PhArRIwB4
https://www.youtube.com/watch?v=FioW-aBrGbM
https://www.youtube.com/watch?v=4M92kfnpg-k
https://www.youtube.com/watch?v=4M92kfnpg-k
https://www.youtube.com/watch?v=3cQm-bqPPKA
https://www.youtube.com/watch?v=3cQm-bqPPKA
https://www.youtube.com/watch?v=Ub023IwvjXY
https://www.youtube.com/watch?v=xfa9Jqm34b0
https://www.virusgames.co.il/games
https://www.youtube.com/watch?v=p_PhArRIwB4


קונספט

שני

"משחק משותף"



2 קבוצות, מי ינצח?
נארגן אתכם לזוגות או שלשות, ושחקו מול 

VRהחברים במשחק הכי ממכר ב

חווית מציאות מדומה מצחיקה במיוחד.
זה מגניב, קשה להאמין כמה זה מרגיש אמיתי. 

משחק משותף
SmashBox Arena

https://www.youtube.com/watch?v=jP0NDgwxSc8
https://www.vrality.co.il/events


באטל רויאל או קבוצה מול קבוצה
אז איך בא לכם לשחק, כולם נגד כולם או 

בקבוצות? העיקר לכוון ביריות!

בחרו את אחת המפות וצאו לקרב.
אספו נשקים וחיים בדרך וזכו בניצחון הנכסף. 

משחק משותף
PROTON WAR VR

https://www.youtube.com/watch?v=w02FfjclKFw
https://www.vrality.co.il/events


תמיד חלמתם לעוף ולירות?
הגיע הזמן להגשים את החלום, חוויה מטורפת 

המשלבת טיסה וירי.

חלוקה לקבוצות או כולם נגד כולם
בחרו נשק ויכולת מיוחדת כי לכו תדעו מי עף 

מאחוריכם! 

משחק משותף
SkyFront vr

https://www.vrality.co.il/events
https://www.youtube.com/watch?v=DIoLz21XJNY


רוצים להתאגרף מול החברים? אולי צניחה חופשית? בואו להגן יחד על המבצר! או בכלל לפתור חידות 
בחדרי בריחה מטורפים !

מגוון משחקים משותפים נוספים !

...fgfdfgfd

https://www.youtube.com/watch?v=vL39Sg2AqWg
https://www.youtube.com/watch?v=y9ncT10tvpU
https://www.youtube.com/watch?v=UE7lXcJQUpU
https://www.youtube.com/watch?v=A0lMg-loz0E
https://www.youtube.com/watch?v=A0lMg-loz0E
https://www.youtube.com/watch?v=g6afc9ew3JE
https://www.youtube.com/watch?v=fc1B9v01SWg
https://www.youtube.com/watch?v=Ub023IwvjXY
https://www.virusgames.co.il/games
https://www.youtube.com/watch?v=y9ncT10tvpU
https://www.youtube.com/watch?v=UE7lXcJQUpU


בואו להפוך את יום ההולדת לטורניר בלתי 
נשכח! 

 בואו לבחור טורניר מרשימת המשחקים שלנו 
(משחקים מתוך ליגות בינלאומיות) המשתתפים 
ישובצו לקבוצות ובסיום האירוע נערוך את הגמר 

הגדול עם פרסים וחגיגה. 

בונוס

חדר הפלייסטיישן יעמוד לרשות המשתתפים   · 
עם מגוון של משחקים כאשר גם בחדר ניתן לשחק 

בו זמנית עד 4 משתתפים.

מותאם ל   עד 16 משתתפים: ארגון הטורניר כולל 
גרפיקה וניהול הטורניר, פרסים למשתתפים, פרס 
 ,PS וגביע לקבוצה הזוכה, שתיה קרה וחמה, חדר

מתנה לחוגג יום ההולדת.



יום הולדת הכל כלול 
בויראליטי!

קונספט הכל כלול בויראליטי

- עד 16 משתתפים.

- אירוע יום הולדת שכולו טורניר!.

-  משולש פיצה וטרופית לכל משתתף.



 אירוע חוץ
-מגיעים עד אליכם-



 חלק מהמשחקים והחוויות בעמדות המתחלפות

משחקים באירועי חוץ

...fgfdfgfd

https://www.youtube.com/watch?v=vL39Sg2AqWg
https://www.youtube.com/watch?v=p_PhArRIwB4
https://www.youtube.com/watch?v=FioW-aBrGbM
https://www.youtube.com/watch?v=4M92kfnpg-k
https://www.youtube.com/watch?v=4M92kfnpg-k
https://www.youtube.com/watch?v=3cQm-bqPPKA
https://www.youtube.com/watch?v=3cQm-bqPPKA
https://www.youtube.com/watch?v=Ub023IwvjXY
https://www.youtube.com/watch?v=xfa9Jqm34b0
https://www.virusgames.co.il/games
https://www.youtube.com/watch?v=p_PhArRIwB4


8-15 משתתפות/ים   - 1350 ₪ כולל מע"מ 
16-30 משתתפות/ים - 1500 ₪ כולל מע"מ 

*מעל 30 משתתפים תוספת של 40 ש"ח לכל משתתף.

קונספט טורניר  - 1450 ₪ כולל מע"מ 
הכל כלול  - 1590 ₪ כולל מע"מ 

מחירון

אירוע חוץ
עמדה אחת   -     1750 ₪ כולל מע"מ 
כל עמדה נוספת - 1000 ₪ כולל מע"מ 

https://www.vrality.co.il/events


☆ מומלץ לילדים מגיל 7
☆ 300 ש"ח מקדמה יחויבו בעת ההזמנה. 

☆ תוספת של 400 ש"ח למעוניינים באירוע של 3 שעות.
☆ תוספת של 15% בסופ"ש,חגים וחול המועד.

☆ הרשמה מובטחת רק לאחר תשלום המקדמה.
☆ בעת ביטול ההזמנה עד 4 ימים לפני יום האירוע - לא יינתן החזר כספי.

על מנת להבטיח מקומכם - נא להעביר לנו הפרטים הבאים: 
1. שם מלא של איש קשר
2. מספר טלפון (סלולרי) 

3. אימייל
4. תאריך ושעת משחק רצויה 

5. כמות משתתפים

נשמח לראותכם אצלנו בקרוב!

https://www.vrality.co.il/events

