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O MARCE VR STUDIO

Stworzyliśmy pierwszy salon VIRTUAL REALITY w północnej Polsce:

▪ Zrealizowaliśmy ponad 50 stref VR dla firm zewnętrznych,

▪ Podczas eventów obsłużyliśmy ponad 15 000 klientów,

▪ W naszej ofercie udostępniamy sprzęt najwyższej klasy MSI AEGIS, HTC VIVE, OCULUS RIFT, 

PLAYSTATION VR, SAMSUNG GEAR VR, etc.

▪ Stale działające punkty wyposażone w 11 symulatorów VR najwyższej klasy,

▪ Posiadamy wiedzę oraz sprzęt do zrealizowania strefy VR każdych rozmiarów, nawet do 15

nowoczesnych symulatorów VIRTUAL REALITY,

▪ Każdy członek naszej ośmioosobowej załogi może pochwalić się ogromnym doświadczeniem przy 

tworzeniu oraz obsłudze stref VR

▪ Szybko się rozwijamy, jesteśmy w trakcie realizacji nowych salonów VR



VR STUDIO GDYNIA 
W LICZBACH:
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PONAD 

50

gier/doświadczeń VR

7 wysokiej klasy 

stanowisk 

VIRTUAL REALITY

PONAD 15 000 h

spędzonych w wirtualnym 

świecie

PONAD 400

pozytywnych opinii

PONAD 5000

zadowolonych

klientów
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Przejście po desce nad przepaścią

« Wjeżdżamy windą na szczyt wieżowca w Nowym Yorku i naszym zadaniem jest 

przejść po desce nad przepaścią 

« Doświadczenie w trybie jednoosobowym 

« https://www.youtube.com/watch?v=4M92kfnpg-k

Wycieczka po dno oceanu:

« Przenieś się na dno oceanu i chodź po nim swobodnie. Do wyboru są trzy scenerie: 

rafa koralowa, spotkanie z wielorybem oraz głębiny oceanu

« Doświadczenie w trybie jednoosobowym 

« =

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIA

W naszej ofercie w tym momencie znajduję się ponad 50 gier/doświadczeń różnego rodzaju. 

Udostępniamy możliwość gry w trybie jednoosobowym oraz w trybie wieloosobowym. 

Istnieje możliwość zorganizowania turnieju grupowego w trakcie trwania zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=4M92kfnpg-k


Strzelanie z łuku:

« Gra polega na obronie zamku przed hordą wrogiej armii. Do dyspozycji mamy łuk i 

naszym zadaniem jest strzelanie do ludzików.

« Gra w trybie jednoosobowym oraz w trybie wieloosobowym

« https://www.youtube.com/watch?v=qlsscFZB704

I wiele więcej…

Miecze  z Gwiezdnych Wojen

« Przekonaj się jak dobrze idzie Ci posługiwanie się mieczami rycerzy Jedi i 

wypróbuj swoją zręczność

« Gra w trybie jednoosbowym

« https://www.youtube.com/watch?v=yveZtkkQJWs

https://www.youtube.com/watch?v=qlsscFZB704
https://www.youtube.com/watch?v=yveZtkkQJWs
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Ilość osób * 2h 3h 4h

7 - 10 osób 80 zł/os 110 zł/os 125 zł/os

10 – 20 osób 41 zł/os 52 zł/os 59 zł/os

20 – 30 osób 29 zł/os 41 zł/os 49 zł/os

Cena zawiera:
- Wstęp całej grupy do strefy VR

- Opiekę przewodników po światach VIRTUAL 

REALITY

- Możliwość zorganizowania grupowego 

turnieju w trakcie trwania zabawy

* Opiekunowie mają darmowy wstęp.

Dodatkowe atuty:
- Możliwość wniesienia własnego jedzenia oraz

napojów bez żadnych dodatkowych opłat

- Możliwość rezerwacji poza godzinami 

otwarcia salonu (już nawet od 08:00)

- Świetna forma integracji grupy 

- Możliwość gry w trybie MULTIPLAYER



Z NAMI NIEMOŻLIWE 
STAJE SIĘ MOŻLIWE 
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SIEGNIJ PO WIĘCEJ

JUŻ DZIŚ…



LOKALIZACJA
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Dojazd:

6 min pieszo od przystanku GDYNIA 

GRABÓWEK SKM

2 min pieszo od przystanku autobusowego 

Morska – Estakada 

Łatwy dojazd autem/autokarem. Znajdujemy 

się obok zjazdu na obwodnicę trójmiejską.

Mieścimy się na ulicy Morskiej 171 w Gdyni. 



DO TEJ PORY ZAUFALI NAM:



DLACZEGO MY?

+ Bardzo duży wybór gier i doświadczeń 

+ Możliwość grania w trybie MULTIPLAYER nawet w cztery osoby

+ Profesjonalna obsługa, która ma duże doświadczenie z pracą z dziećmi 

+ Zawsze dajemy z siebie wszystko, aby każdy nasz klient poczuł niesamowite emocje

+ Zapewniamy niezapomniane wrażenia

+ Możliwość zabawy grupy nawet do 40 osób

+ Dobra lokalizacja z bardzo dobrym dojazdem
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KONTAKT
VR Studio Gdynia

Maciej Suliński 

886 381 427

vrstudio.gdynia@gmail.com

Virtual Cafe Opole

Jakub Suliński 

513 558 114

vropole@wp.pl

vrstudio-gdynia.pl

@virtualcafe1@vrstudio.gdynia

vropole.pl



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


