
Det vanligste er å leie lokalet vårt i forkant
av paintball. Man benytter seg da av det i
noen timer før man tar lunsj, for så å spille
paintball. 

Det er med instruktør under hele paintball
arrangementet som ivaretar sikkerheten og
som presenterer oppdragsbaserte spill.

 

Noen er usikker på om paintball passer
for deres bedrift eller gruppe, men
etter å hatt en dag med teambuilding
hos oss, så ser vi mange igjen i andre
anledninger som bursdagsfeiringer og
utdrikningslag.

Vi legger til rette med oppdragsbasert
paintball, hvor lagene kjemper mot
hverandre ved å "sprenge" objekter,
erobre posisjoner/ områder og andre
actionfylte oppdrag. Planlegging,
strategi og samarbeid er stikkord for å
løse oppdragene.

Vi skreddersyr arrangementet etter
deres ønsker og budsjett. 

EN PERFEKT MÅTE 
Å BLI MER

SAMMENSVEISET

PAINTBALL 
TEAMBUILDING

FANAPAINTBALL.NO

FANA PAINTBALL
NORGES STØRSTE AKTØR

50.000m2 med baner
Alle får spille samtidig
Personlig utstyr til alle



Noen leier lokalet for å gjøre noe
faglig i forkant av paintball, mens
andre ønsker å leie det til
festligheter i etterkant. 

I faglig sammenheng, så passer
lokalet best for grupper på opptil
25 personer og i festlige
anledninger for grupper på opptil
30 personer.

  Leie lokalet  1 x 3000,-                                  3000,-
  Lunsj, feske baguetter 99,- x 20                   1980,-
  Frukt og kaffe 49,- x 20                                    980,-
  Deltakeravgift man-fre 08-15 29 x 20         580,-
  Leie camo kjeledress (valgfritt) 99,- x 20 1980,-
  Paintballs 0,85 x 8000stk                              6800,-
  SUM:                                                                   15320,-

PRISER

HEL- ELLER HALVDAGS ARRANGEMENT

1
12:00  Paintball
15:00  Avslutning 

2
08:30 Oppmøte
09:00 Egen regi i lokalet
11:30   Lunsj
12:00  Paintball
15:00  Egen regi i lokalet
15:30  Slutt

3
16:00  Paintball
19:00  Egen regi i lokalet
22:30  Slutt

PRISEKSEMPEL FOR 20
PERSONER:

Pris per person 
kun paintball 

468,-
 

Pris per person 
heldags arrangement inkl lunsj

766,-
 

*pris i tilbud har 15% kvatumsrabatt 
på paintballs (kjøp av over 5500stk)

*pris i tilbud gjelder ukedager
frem til Kl 15:00

 

 
post@fanapaintball.no

 
 mob 922 93 158

SELSKAPSLOKALET

ETT SKUDD OG DU ER HEKTA!

POPULÆRE LØSNINGER


