
O nas
Evenchilada to wiodąca firma zajmującą się
ciekawymi wydarzeniami zarówno dla firm jak 
i dla osób prywatnych. Prowadzimy eventy
wirtualne i live w zależności od możliwości 
i zapotrzebowania. Mamy wszystko, czego
potrzebujesz, aby przeprowadzić wydarzenie tak
dobre, że aż palce lizać! Sprawdź nasze menu,
aby poznać wszystkie pozycje



• Jesteśmy profesjonalistami, którzy o
organizacji eventów wiedzą wszystko

• Nasze menu wydarzeń ma wiele opcji
i możliwości dzięki czemu każdy

znajdzie coś na odpowiednią okazję
• Nasi wodzireje to pełni charyzmy
profesjonaliści, których obecność

gwarantuje świetną zabawę

Jak to
działa?

Naszym celem jest zdjęcie z Ciebie wszelkich
obowiązków organizatora wydarzenia.
Wystarczy, że wybierzesz: 
• Rodzaj wydarzenia (wraz z dodatkami)
• Datę i godzinę
• Nie wiesz jakie wydarzenie będzie dla Ciebie
interesujące? Nasz zespół pomoże Ci wybrać
odpowiedni zestaw!

Dlaczego warto
nas wybrać?



Nielimitowana
ilość uczestników

Wydarzenia te nie posiadają
ograniczeń dotyczących liczby
uczestników. Wszystkie mogą
odbywać się na dowolnej
wideoplatformie. 

Wirtualne Muzyczne Bingo od 495zł

Bingo z niespodzianką - muzyka zamiast numerków!
Możesz zadecydować, czy playlista będzie tematyczna, czy
wolisz trzymać się list największych przebojów.

Wirtualna Noc Komediowa od 425zł
Nasze Noce Komediowe prowadzone są przez
doświadczonych i profesjonalnych komików, którzy
wywołają uśmiech na twarzy niejednego uczestnika.  

Wirtualne Warsztaty od 995zł 

Możemy przeprowadzić warsztaty na wybrany przez Ciebie
temat. Wystarczy, że powiesz nam, co Cię interesuje!

Wirtulany Quiz od 395zł

Quiz może być na dowolny, wybrany przez Ciebie temat.
Oprócz zwykłych pytań zadajemy również pytania wideo,
przeprowadzamy rundy kreatywne, a całość prowadzona
jest przez profesjonalnego wodzireja!

Limitowana 
ilość uczestników

Wydarzenia te posiadają
ograniczenia dotyczące liczby
uczestników. Mogą być
również zmiksowane w jeden
event. 

Wirtualny Wieczór Gier od 595zł

(Maks 40 graczy - 10 drużyn z 4 graczami na drużynę) 
W skład wchodzą:  Fictionary, Pictionary, Zgadnij kto to?,
Miks Filmowy, Cards Against Humanity oraz Wiki Gry.

Tajemnica Morderstwa od 695zł

(Maks 40 graczy - 10 drużyn z 4 graczami na drużynę, w
grze indywidulanej maksimum 10 graczy). 
Prowadzący przedstawia graczom scenariusz gry i pomaga
im rozwiązać sprawę tajemniczego morderstwa.

Wirtualny Escape Room od 495zł

(Maks 8 graczy) Grupa uczestników rozwiązuje różne
zagadki, aby znaleźć klucz do wyjścia z pokoju.

Menu wydarzeń
wirtualnych

Ceny nie zawierają podatku VAT
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