
 

Axplock av Aktiviteter & Underhållning från S.M.A.C. AB 

Byggaktiviteter, tidsåtgång 1,5 timme, rekommenderat deltagarantal är 5 personer/lag. 
Läs mer på vår hemsida: Byggaktiviteter 
¤ Flotte   (utomhus/säsongsprodukt) 
¤ Lådbil   (utomhus) 
¤ Minilådbil   (utomhus eller inomhus) 
¤ Kälke   (utomhus, säsongsprodukt) 
¤ Katapult   (utomhus eller inomhus) 
¤ Flygplan   (utomhus eller inomhus) 
¤ Pepparkakshus  (inomhus/säsongsprodukt) 
Pris: startavgift 4.500:- + 300:-/person 

Flerkamp, tidsåtgång ca 20 minuter/gren. 
Läs mer på vår hemsida: Flerkamp 
Välj grenar ur ett enormt utbud, sätt ihop Er egen flerkamp, exempel på grenar: 
¤ Bungyrun 
¤ Luftpistol/Luftgevär 
¤ Slangbella 
¤ Paintballduell 
¤ Pilbåge 
¤ Blåsrör/Blåsrörsalfapet 
¤ Backklättring 
¤ Tankenötter/Klurigheter 
¤ Frågesport 
¤ 3D-pussel 
¤ Jättememory 
¤ Tändsticksproblem 
¤ Helikoptern 
¤ Skruven 
¤ Tornet (Jenga) 
¤ Samarbete 
¤ Blindstafett (till fots, båt, 3-hjuling) 
¤ Knivkastning 
¤ Spikbalansering 
¤ Yxkastning 
¤ Dragkamp 
¤ Frisbee-golf 
…och många fler! 
Pris: startavgift 8.500:- + 195:-/person 

 

AKTIVITETER i samarbete med

http://smac.nu/styled-3/styled-70/styled-11/index.html
http://smac.nu/styled-3/styled-12/index.html


Skarpskytte, från 1 timme 
Klicka på respektive länk för att läsa mer på vår hemsida 
¤ Lerduveskytte   startavgift: 6.500:- + 350:-/person 
¤ Paintball    startavgift: 6.500:- + från 450:-/person 

Mat, dryck och provningar 
¤ Chokladprovning  (1 timme) startavgift: 4.500:- + 300:-/person 
¤ Lakritsprovning  (1 timme)  startavgift: 4.500:- + 300:-/person 
¤ Dryckesprovningar/drinkblandning (1-1,5 timme) startavgift: från 6.500:- + dryck  

Motoraktiviteter, tidsåtgång 1-3 timmar 
¤ Kör Jeep på terrängbana   startavgift: 8.500:- + 650:-/person 
¤ Urban offroad  startavgift: 10.000:- + 650:-/person 
¤ Mini-Jeep   startavgift: 8.500:- + 150:-/person 

Sportigt, tidsåtgång 1-2 timmar 
¤ Paintball    startavgift: 6.500:- + från 450:-/person 
¤ Sumobrottning   startavgift: 6.500:- + 200:-/person 
¤ Airhockey   startavgift: 4.500:- + 300:-/person 
¤ Human table football   startavgift: 8.500:- + 425:-/person 

Samarbete/Kreativitet 
¤ Isskulptering  (1,5 timme)  startavgift: 5.500:- + 300:-/person 
¤ iPad Challenge (1,5 timme)  startavgift: 5.500:- + 250:-/person 
¤ Flykten från…  (1 timme)  startavgift: 5.500:- + 250:-/person 
¤ The Hunt   (1-2 timmar)  startavgift: 6.500:- + 300:-/person 
¤ Visionsmålning  (1,5 timme)  startavgift: 4.500:- + 300:-/person 
¤ Reklamfilmen (1,5 timme)  startavgift: 4.500:- + 350:-/person 
¤ Teamwork  (1 timme)  startavgift: 4.500:- + 250:-/person 
¤ iPad Quiz  (1 timme)  startavgift: 4.500:- + 250:-/person 

Kontakt 
S.M.A.C. AB 

Stockholm:  08-21 00 80 
Göteborg:  031-21 21 80 
E-post:  info@smac.nu 
Hemsida: www.smac.nu 

 

 

AKTIVITETER i samarbete med

http://smac.nu/styled-3/styled-73/styled-24/index.html
http://smac.nu/styled-3/styled-69/styled-27/index.html
http://smac.nu/styled-2/styled-65/styled-31/index.html
http://smac.nu/styled-2/styled-65/styled-34/index.html
http://smac.nu/styled-2/styled-65/styled-33/index.html
http://smac.nu/styled-2/styled-65/styled-32/index.html
http://smac.nu/styled-3/styled-73/styled-74/index.html
http://smac.nu/styled-3/styled-73/styled-74/index.html
http://smac.nu/styled-3/styled-72/minijeep/index.html
http://smac.nu/styled-3/styled-69/styled-27/index.html
http://smac.nu/styled-3/styled-69/styled-29/index.html
http://smac.nu/styled-2/styled-67/styled-30/index.html
http://smac.nu/styled-3/styled-69/styled-18/index.html
http://smac.nu/styled-3/styled-70/styled-19/index.html
http://www.smac.nu/styled-3/styled-73/challenge/index.html
http://smac.nu/styled-3/styled-70/flykten/index.html
http://smac.nu/styled-3/styled-70/styled-82/index.html
http://smac.nu/styled-2/styled-68/styled-44/index.html
http://smac.nu/styled-3/styled-73/styled-71/index.html
http://smac.nu/styled-2/styled-68/styled-43/index.html
http://www.smac.nu/styled-3/styled-73/gpsquiz/index.html


Underhållning 
¤ Infiltrationskomiker; servitör/hovmästare/servitris  10.500:-/artist 
¤ Musikunderhållning   från 14.000:-  
¤ Coverband     från 15.000:- 
¤ Karaoke     7.500:-/timme 
¤ Mingeltrolleri    10.500:- 
¤ Middagsquiz   startavgift 4.500:- + 100:-/person 
¤ Musikquiz    14.000:- 

Övrigt 
¤ iPad Quiz - Master Class  startavgift 5.500:- + 100:-/person 
¤ Gå på glödande kol  startavgift 8.500:- + 300:-/person 
¤ Pokerafton   startavgift 6.500:- + 300:-/person 

Detta är endast ett mycket litet urval av de olika aktiviteter vi kan erbjuda, vi ger er gärna fler 
förslag om inget av de ovanstående alternativen passar. 
Samtliga priser är exklusive moms. 

Kontakt 
S.M.A.C. AB 

Stockholm:  08-21 00 80 
Göteborg:  031-21 21 80 
E-post:  info@smac.nu 
Hemsida: www.smac.nu

http://smac.nu/styled-4/styled-77/styled-52/index.html
http://smac.nu/styled-4/styled-76/styled-58/index.html
http://smac.nu/styled-4/styled-76/styled-45/index.html
http://smac.nu/styled-4/styled-76/styled-54/index.html
http://smac.nu/styled-4/styled-79/styled-57/index.html
http://smac.nu/styled-4/styled-77/middagsquiz/index.html
http://smac.nu/styled-4/styled-76/styled-59/index.html
http://www.smac.nu/styled-2/styled-68/masterclass/index.html
http://smac.nu/styled-3/styled-17/index.html
http://smac.nu/styled-2/styled-36/index.html

