City
¡Ciutadans, el futur es ara!
¿Gaudim?

Activitatsd´ocitecnològic

Tecnoparc

Let’sFly.

PRIMER ESPAI D´OCI TECNOLÒGIC
D´EUROPA AMB DRONS RECREATIUS, DE
COMPETICIÓ I COMBAT, STREAMING, REALITAT
VIRTUAL I COTXES RC.

GAUDIU DELS NOSTRES SERVEIS COM
ESCOLA DE PILOTATGE, CURSOS DE FORMACIÓ,
ANIVERSARIS, EVENTS PER A EMPRESES, ESCOLESI
AJUNTAMENTS, FILMACIONS AMB DRONS I
COMPETICIONS.
El sector dels drons està movent mésde 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 (uns72.500 milionsd'euros) i 100.000 llocs
de treball directes.
L´era dels drons ja ès aqui.

TecnoparcCityEvents.
Lafelicitat tecnològica dels teus
habitants.
“La felicitat ès la meta màxima per a un poble.”
Lhaba Tshering

La festa major d'un poble és part de la seva identitat.
L´unió dels ciutadans per gaudir de les activitats lúdiques i
esdeveniments ens mostren moments de felicitat irrepetibles.
Tecnoparc és la primera empresa estatal d'oci tecnològic amb circuits
per volar drons, realitat virtual, videojocs en streming i mini coches
RC.
La nostra tasca social comprèn l´informació sobre la legislació actual
del sector, la Seguretat del mateix així com la formació de pilotatge
de drons i coches miniz recreatius per a tot tipus de persones a partir
de 7 anys d'edat, també oferim formació amb robótica educativa i VR.
En el nostre segment TECNOPARC CITY EVENTS disposem d'una
especialització en esdeveniments tecnològics amb ajuntaments,
Diferents activitats i / o tallers amb drons que realitzem al voltant de
tota la península en les instal·lacions de cada municipi, ja siguin
cobertes com pavellons esportius, centres culturals o a l'aire lliure en
estadis de futbol o recintes firals.
3
Aquestes activitats les realitzem tant de dia com de nit.

EventsTecnoparc
Virtual partyshow,
Eventsde Mitja Jornada(2h/ 4h).
Coffe break o còctel segons horari arribada.
Presentació:
Informació rellevant del sector tecnològic i / o
aplicacions industrials a la seva empresa o sector.
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Taller aprenentatge realitat virtual.
Tallers VR a escollir:
Taller VR Star Wars
Taller VR Esports ( Futbol, basquet, bolos, tennis, boxa)
Taller VR Super heroi i grans alçades
Taller VR Zombies
Taller VR Escape Room
Taller VR Karts
Taller VR Ball Beat Saber
Taller VR Terror
Show VR amb imatges dels asistents
Speaker i animació
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Let’sFlydrons.
Taller de Pilotatge deDrons.
Activitat de 4h de durada
Briefing i taller pilotatge drons
Briefing de vol i nocions bàsiques sobre els drons
Taller d'interactuació per a tots els assistents amb drons d'esbarjo en tercera
persona
en circuit mòbil escola.
Inclou circuit mòbil amb xarxes de protecció, obstacles, 4 monitors, 4 drons
d'esbarjo, 4 drones iniciació, 2 drones competició altaveu, speaker presentador,
música.

4H

Dron’sDayparty.

Taller de Pilotatge de Drons, carrera,
exhibición,freestyle, jocs.
Activitat de 6h de durada
Briefing de vol i nocions bàsiques sobre els drons
Taller d'interactuació amb drons en tercera persona en circuit mòbil
escola.
Exhibició freestyle amb drons de carreres
Cursa de Exhibició amb drons de carreres
Introducció al pilotatge en primera persona amb ulleres FPV en circuit
de carreres com a copilot a tots els assistents.
Jocs amb drons inclosos: Bolodrón (tira tots les bitlles possibles amb
un drone) Dron rings (travessa tots els anells amb un drone)
Inclou circuit mòbil escola i circuit mòbil de competició amb xarxes de
protecció, obstacles, monitors, drones d'esbarjo, drones de
competició, Speacker, altaveus, música.

6H
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CARSParty.
ACTIVITAT MITJA JORNADAD´INTERIORO EXTERIOR.

Presentació:
Informació rellevant del sector tecnològic i / o aplicacions
industrials a la seva empresa o sector.
Taller d´Scalextric amb FPV

4h

Cursa Scalextric FPV ( ulleres de visió en primera persona)

Taller de pilotatge de cotxes mini Z amb ulleres FPV
Cursa Mini Z amb ullers FPV.
Taller pilotatge extrem 4x4
Competició circuit 4X4
Taller de conducció Drift

Competició de Drift
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
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Tecnoparc
Situació.
Resum.
Nau amb circuit competició i escola, àrea Realitat
Virtual i Streaming, circuits coches RC velocitat i
obstàcles, 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
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Gràcies!
www.tecnoparc.cat

