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Tecnoparc  
Enjoy  
technology.
PRIMER ESPAI D́OCI TECNOLÒGIC D́
EUROPAAMB DRONSRECREATIUS, DE COMPETICIÓ I COMBAT, 
STREAMING, REALITATVIRTUAL, 
SI,MULADORS DECONDUCCIÓ,COCHES RC.
GAUDIU DELS NOSTRESSERVEIS COM ESCOLA DE PILOTATGE,
CURSOS DE FORMACIÓ, ANIVERSARIS, EVENTSPER A 
EMPRESES , FILMACIONS AMB DRONS ICOMPETICIONS.

El sector dels drons està movent més de 30.000 milions
d'euros actualment a tot el món segons la consultora BI 
Intelligence. En 10 anys l'ús professional dels drons generarà 
82.000 milions de dòlars (uns 72.500 milions d'euros) i 100.000 
llocs de treball directes.

L'era dels drones ja és aquí.. 2
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¿Encara no feu team building  

a la vostraempresa?
Enforteix equips de treball, motiva a la  

plantilla y millora laproductivitat.

Una de les tècniques més globalitzades entre  

el sector empresarial per a fomentar l´unió i  

millorar el rendiment dels empleats,és el Team  

Building. Aquesta metodologia d'origen nord-

americà es basa en el desenvolupament  

d'activitats que treuen de la rutina diària als  

treballadors i els ajuda trencar determinades  

barreres.



Teambuilding
Tencoparc.
TECNOPARCus proposa una jornada plena 

de diversions i d'emocions que proporcionarà 

als vostres empleats una nova i única experiència

d'oci tecnològic.
Podem desplaçar-nos a qualsevol punt de la geografia  

espanyola per organitzar el nostre únic esdeveniment tecnològic  

que existeix actualment a Espanya en les seves instal·lacions.

Disposem d'instal·lacions pròpies a la nostra nau aprop 

de Barcelona amb circuit de curses de drons tinys i circuit 

escola, àrea de realitat virtual així com de Streaming, circuits 

de cotxes RC de velocitat, Drift i d´obstàcles 4x4, zona de bar i 

càtering, serveis i aula de formació.

També disposem d'altres instal·lacions externes en la gamma  

"luxe events" on podrem degustar d'un menú personalitzat per  

amenitzar l'esdeveniment en una gran finca privada amb tots els  

serveis inclossos.
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EventsTecnoparc
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STAR WARS & Teambuilding
Event deMitja Jornada(2/4h).

Coffe break o còctel segons horari arribada.

Presentació:

Informació rellevant del sector tecnològic i / o aplicacions  

industrials a la seva empresa o sector.

Cursa Scalextric FPV ( ulleres de visió en primera  

persona) de motos speederbike de Star Wars

Taller de pilotatge i batalla de drons amb làser de 

Star  Wars

Taller VR (realitat Virtual)

Aventura Star Wars VR

.

Competicions per equips entre els

assistents  Speaker i animació



Speaker i animació

LuxeEvents.
Events Jornada Complerta (8h).

Coffe break o còctel segons horari arribada.  

Presentació:

Informació rellevant del sector tecnològic i / o aplicacions industrials a la  

seva empresa o sector.

Cursa Scalextric FPV ( ulleres de visió en primera persona) de motos

speederbike de Star

Taller de pilotatge i batalla de drons amb làser de Star Wars

Taller robòtica Star Wars

Menú degustació

Taller VR (realitat Virtual)

Aventura Star Wars VR

.

Speaker i animació
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Seguretat i instal.lacions
Seguretat :

Totes les nostres activitats compten amb els elements de seguretat necessaris com  

xarxes de protecció perquè no presentin cap tipus de risc per als participants i  

observadors.

situació:

Els esdeveniments es poden realitzar a les instal·lacions del client , a les nostres  

instal·lacions pròpies així com les externes dels nostres col,laboradors.

Oferta i diferenciació
Realitzem PRESSUPOSTOS personalitzats per a cada client, segons siguin les seves  

necessitats .

En llocs únics, amb particularitats específiques per a cada client



Tecnoparc
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Situació.  
Resum.
Nau amb circuit competició i escola, àrea Realitat

Virtual i Streaming, circuits cotxes RC, Drift,velocitat i

obstàcles 4x4, zona bar i càtering, serveis i aula

formació.

www.tecnoparc.cat
events@tecnoparc.cat

618150008

Passatge comte d´urgell 11.

Mollet del Vallès ( Barcelona) 08100

http://www.tecnoparc.cat/
mailto:events@tecnoparc.cat
mailto:s@tecnoparc.cat


Gràcies!

tecnoparc.cat


