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Az ero 
veled van

A koncepciót a népszerű filmeposz karaktereire építettük fel. 
A Star Wars hősei jelennek meg a rendezvényen, ami mindig 

garantált siker. Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, 
Chewbakka, Leia, és más karakterek várják majd az érkezőket, 

feledhetetlen perceket szerezve ezzel minden korosztály számára.
A felnőtteknek a 80-as éveket, a gyerekeknek a 2000-es évek 

elejét idézzük meg, és ne feledjük, hogy 2015-ben jön az 
új széria!
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Jelmezesek felvonulása: 

öt fő élethű jelmezes jelenléte 

a rendezvény ideje alatt! 

Fotózás:

helyszínen nyomtatott képekkel, a pláza logójával, 

és SW karakterekkel a háttérben. Egyedileg gyártott 

háttérrel, jelmezekkel, vagy greenbox technológiával!

Lézerfegyveres játék:

egyszerre 2-3 játékos játszik, 

a fejpánton és a fegyveren 

található érzékelő jelzi, h
a az 

egyik versenyzőnek sikerül 

eltalálni a másikat. Nem hangos, 

nem hagy nyomot, nem fáj! 

Arcfestés:

légy te is Jedi lovag! 

De ha nem jön be a 

dark side, maradhatsz 

pillangó is:)SW kézműves asztal:

hűtőmágnes készíté
s, SW színező, 

pálcika báb és könyvjelző, Leia 

karkötője, álarc készíté
s. Egyszerű, 

de ötletes ajándékok a gyerekeknek. 

Csillámtetoválás:

legyedi SW sablonokkal!

Óriás puzzle: 

óriás karton négyzetekből 

kell kirakni a gyerekeknek 

egy SW képet. Egyedi 

grafikával, igény szerint. 

SW Who is Who?:

karakter felismerő verseny, 

melyben a legismertebb 

5-6 karakter mellett olyanok

is feltűnnek, akik fontos 

szerepet töltenek be a filmben, 

de a nevüket kevesen ismerik.

Jedi próba:

konzolos SW játékok, 

melyekre igény esetén 

versenyt is sz
ervezhetünk.

SW társasjáték:

egyedileg készíte
tt SW társasjáték, 

melyet a szerencsés résztvevő meg 

is nyerhet. SW Lego játéksarok:

kis játékasztalon, sok-sok űr Lego. 

Ez mindegy gyerek álma. 

Meg néhány apukáé is…





Technikai 
háttér

A rendezvény helyszínétől, volumenétől, 
a megrendelő igényeitől függően tudjuk biztosítani a:

színpadot
hang-fény technikát
rendezvény sátrakat

sörpad garnitúrákat, egyéb bútorzatot
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