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Játék, szórakózás és sport 

A sörpingpongot két csapat játssza, 
csapatonként 2 fővel és 10-10 db pohárral. A 
csapatok célja, hogy az ellenfél poharaiba dobják 
a labdát. A poharak háromszög alakban vannak 
felállítva egymással szemben, bennük 
csapatonként 1 liter sörrel.

    A Sörpingpong (beerpong, sörpong) egy Amerikából induló, 
közkedvelt játék, amely hazánkban is egyre népszerűbb. A játék 

kiváló kikapcsolódást nyújt minden korosztály számára.
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A Magyar Sörpingpong Egyesület által szervezett 
programokon bárki kipróbálhatja a sörpingpongot, akár 
verseny, bemutató, vagy szabad játék keretében:

● Játszható vízzel, vagy egyéb italokkal is 
○ szörp, fröccs, pálinka, stb.

● Korosztálytól független 
○ 8-108 éves korig ajánlott

● Egyszerre akár 120-140 embert is megmozgathat, de 
a játékhoz elég 2 fő is.

A Sörpingpong egyszerű, kiválóan alkalmas 
csapatépítésre, szórakoztat és minden korosztály 

megtalálhatja benne a játék örömét. 



PARTNEREK, REFERENCIÁK
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• Ernst & Young csapatépítő (Zamárdi): ~100 fő
• Erste családi napok és Erste karácsony (Budapest): ~1200 fő
• T-Systems évzáró (Debrecen, Pécs, Budapest): ~1500 fő
• Brightly karácsony (Budapest) ~300 fő
• Confhotel Event  (Budapest) ~40 fő

Budavári Sörfesztivál

OktoberFest Budapest
EFOTT Fesztivál
Campus Fesztivál
BME Egyetemi Napok
Zalaegerszegi Sörfesztivál
Dunai Regatta
Stb...



Kérj egyedi ajánlatot most!

TEDD EGYEDIVÉ RENDEZVÉNYED! 

• Játék megismertetése, szórakoztatás
• Szakképzett személyzet (hostessek, versenybírók, speaker)
• Sörpingpong kupa szervezése, lebonyolítása
• Ügyességi versenyek
• Teljes eszközpark (sörpingpong asztalok, hangosítás, kellékek, stb.)
• Egyedi sörpingpong ajándékok
• Fényképek, videók
• Igény esetén sör, sörcsap és extra személyzet

marlok.robert@sorpingpong.hu

Garantáljuk a jó hangulatot egy komplex 
sörpingpong programmal:
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CSOMAGOK
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Sörpingpong
BASIC

● 4 óra időtartam
● 2 fős szakképzett 

személyzet
● 2-3 db hivatalos 

sörpingpong asztal
● Teljes eszközpark
● Szállítás, pakolás
● Sörpingpong ajándékok

Kisebb rendezvényekre (30-100 fő) 
ajánljuk, betétprogramként.

A csomagok tájékoztató jellegűek, minden esetben személyre szabott ajánlatot küldünk. 
Az árak budapesti rendezvényekre vonatkoznak, vidéki helyszínek esetén a kiszállás díja 55 Ft/km.

Sörpingpong
KOMPLEX

● 5-7 óra időtartam
● 2-3 fős szakképzett 

személyzet
● 4-6 db hivatalos 

sörpingpong asztal
● Teljes eszközpark
● Szállítás, pakolás
● Sörpingpong ajándékok
● Sörpingpong nyeremények

Kisebb rendezvényekre (30-100 fő) 
ajánljuk, fő programelemként, illetve 
nagyobb rendezvények (100-400 fő) 
betétprogramként.

Sörpingpong
KOMPLEX+

● 7-10 óra időtartam
● 4-8 fős szakképzett 

személyzet
● 6-8 db hivatalos 

sörpingpong asztal
● Teljes eszközpark
● Szállítás, pakolás
● Sörpingpong ajándékok
● Sörpingpong nyeremények

Nagyobb rendezvényekre ajánljuk 
(400 - 2000 fő), akár egész napos 
programelemként.

110.000 Ft 185.000 Ft80.000 Ft
nettó nettó nettó
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 Magyar Sörpingpong Egyesület
    

Marlok Róbert
Rendezvény menedzser

 

+36 30 446 9576
marlok.robert@sorpingpong.hu

Keress minket!

www.sorpingpong.hu

facebook.com/sorpingpong

http://www.sorpingpong.hu/

