
 

 

  

           
Multipersons  

VR-Setup 

Professionelle 

Instruktører 

Afholdelse af 

Konkurrencer 
   

Den bedste VR-oplevelse til jeres 

event. Hvor i kan gå på opdagelse i 

den virtuelle verden, både alene og 

sammen med en ven. 

VR er vores passion og vi guider jer 

igennem en unik VR-oplevelse. Vi 

tilpasser oplevelsen jeres niveau. 

Vi elsker konkurrencer, så derfor er vi 

også klar på at afholde konkurrencer i 

VR til jeres event. 

 

 

Boost dit event med en multipersons VR-oplevelse fra VR CREW. 
  

Vi bringer en ekstraordinær VR-oplevelse til jeres event, hvor jeres deltagere kan prøve kræfter med VR 

sammen. Vi afholder gerne diverse konkurrencer i VR, som tilføjer et ekstra lag af spænding. Vores 

løsning gør at deltagerne kan opleve den virtuelle verden på egen hånd og med hinanden. 

Vores professionelle instruktører sikrer, at deltagerne får de fedeste oplevelser indenfor VR-verdenen. 

Vi har løsningen der passer til alle, ligegyldigt om deltagerne er helt nybegyndere eller allerede 

bekendte med VR. Vores passion er VR og det gør at vi brænder for at vise det bedste teknologien kan 

byde på, derfor kan vi garantere en helt unik VR-oplevelse. 

  
 

VR CREW IVS SCAN HER BOOK OS 
   

Arendalsvej 198, 2. TV 

8600 Silkeborg 

CVR: 40435190 
 

+45 6177 9018 

info@vrcrew.dk 
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VIRTUAL REALITY 
 

Oplevelser i den digitale verden 
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Vi lytter til jer! 

Vores koncept kan tilpasses til jeres event.  

Ring eller skriv til os, så finder vi sammen en løsning der passer jeres ønsker. 
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Hvad bringer vi? 

• Kvalitets HTC Vive VR-Headsets. 

• Highend computere, til at drive disse VR-sæt. 

• Stativer til at monterer alt udstyr på og en skillevæg til at adskille VR-områderne. 

• Bred vifte af de bedste VR spil. 
 

Vi står for? 

• At instruerer i VR og tilpasse oplevelsen til den enkelte deltagers niveau. Både for helt 

nybegynder og lettere øvede. 

• Evt. kan vi også faciliterer konkurrencer i VR-Gaming. Hvor vi kan stå for alt lige fra tilmelding 

til kåring af en vinder (Præmier ej inkluderet). 
 

Hvad skal vi bruge? 

• Fri indendørs gulvplads på 10 x 7m med minimum 2,5m til loftet. 

• Strøm- samt netværkstilslutning. 

• Borde og stole (minimum bordplads til 2x computer og 4 stole). 

• Ved weekend arrangementer, overnatningsmulighed i sovesal.  
 

Hvad koster det? 

• Weekend Event:   8.500,- DKK* (Fredag eftermiddag til søndag eftermiddag). 

• Enkelt dag:    5.000,- DKK* (Ca. 8 timers tilgængelig VR og 2 timer til opsæt/nedtag). 
*Alle priser er eksklusive moms. 

Vores koncept 
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