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الترفيه التفاعلي المتنقل الفريد من نوعه
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800 749 1000800 749 1000



تأخذك ألعاب » قيمز2يو« إلى أماكن لم تذهب لها من قبل مع أي 
ألعاب أخرى فهي تعتمد على الترفيه التفاعلي المتنقل الفريد من 

نوعه. 

اختبر التشويق واإلثارة التي تمّتع بها اآلالف من عمالء » قيمز2يو« 
بمجرد الحجز لمناسبتك اليوم.

فسواء كنت تخطط لمناسبات األطفال السنوية أو مناسبات 
الشركات أو جمع التبرعات المدرسية أو أي مناسبة أخرى فإن » قيمز 2 

يو« تمنحك الفرصة باالستمتاع بالعديد من األلعاب في مكان واحد!

فروعنا
الرياض

طريق الملك عبداهلل، حي الورود، بجانب تويز آر أص.
هاتف 2052126 11 00966

جدة

حي العزيزية المبنى المجاور لقصر الشوكوالتة، مكتب رقم 2.
هاتف 6727010 1٢ 00966
00966 1٢ 6723090         

شبكات التواصل
@g2uksa @g2uksa @games2uksa



مناسبات األطفال
مع » قيمز 2 يو«  نوفر لكم األلعاب رباعية األبعاد، ومسارح األلعاب المتنقلة وألعاب الليزر المتطورة. عندما يصل فريق » قيمز 
المناسبة نقوم  االنتهاء من  األطفال، وعند  األلعاب ونعدها ونتابع  المرح فنحن نجهز لك  يبدأ  إلى مدخل منزلك  يو«    2

بعملية التنظيف أيضًا!

مناسبات الشباب
في » قيمز 2 يو«  نساعدك في التخطيط لمناسبات رائعة وبأسعار معقولة!  ابتداًء من مسرحنا الحصري المتنقل لأللعاب 
والمزود بالخلفيات الصوتية واأللعاب متعددة الالعبين إلى تجربة الواقع االفتراضي الرباعية األبعاد التي تجول بالالعبين في 

رحلة ممتعة للغاية. ستجرب شعور األبطال!

إدارة مناسبات األطفال
هل تود تقديم مناسبة لألطفال غير مسبوقة؟ حان الوقت لتتصل بنا! اقم مناسبتك بأسلوب ترفيهي راٍق وباقات ترفيه 
متنوعة. ابدأ باختيار لعبة الفيديو المفضلة لديك من مسرح األلعاب المتنقل الفريد من نوعه والذي يتميز بخلفيات صوتية 
متعددة. أضف إليها الحماس واإلثارة من خالل جولة رباعية األبعاد أو كرة الهامستر العمالقة ولعبة الليزر المتطورة واحصل 

على ليلة ال تنسى. إنها المناسبة لألعمار من 8 إلى 80، كل ذلك بحسب ما تريد وبما يناسب ضيوفك وميزانيتك!

مناسبات التخرج
ها هم تخرجوا وساروا نحو المستقبل، ولكن هل يمكنهم مقاومة كرات الهامستر العمالقة الخاصة بنا؟ 

حّول أي مناسبة تخرج إلى مناسبة فريدة من نوعها مع » قيمز 2 يو« ففي مناسبة التخرج من أي مرحلة دراسية يمكننا أن 
ننظم لك مناسبة تبقى حديث الكل سواء لعبوا ألعاب الفيديو المفضلة لديهم في مسرح األلعاب الخاص بنا أو اختبروا 
شعور اإلثارة والتشويق من خالل تجربة الواقع االفتراضي رباعية األبعاد أو استمتعوا بمشاهدة األفالم والموسيقى المفضلة 

لديهم على شاشاتنا العمالقة.
سيحصل الخريجون على تجربة العمر ألنها مناسبة التخرج المثالية لجميع األعمار!

المناسبات
مع »قيمز 2 يو« تختبر في موقع واحد تجربة متنقلة ال يمكن نسيانها. 

يمكننا بأكثر من عشرات الخيارات الترفيهية المثيرة مساعدتك في ترفيه 
5 أشخاص أو حتى 500 شخص، وبباقة من الترفيه تناسب كل الميزانيات! 

أعطنا الثقة لنوفر لك المرح والترفيه بأقصى حّد وأقل تكلفة. 
اتصل بنا واحجز لمناسبتك اليوم!
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مناسبات الشركات
حّول المناسبة القادمة في شركتك إلى مناسبة ال تنسى! 

ارفع الروح المعنوية للكل من خالل منافسات ألعاب الفيديو في مسرحنا المتنقل المتطور. عّزز روح الجماعة من خالل 
مباراة الليزر أو أضف المرح من خالل كرة الهامستر العمالقة. مهما كان ما تبحث عنه فلدينا أكثر من عشرات األنشطة 

الرائعة والفريدة لنقدمها إلى موظفيك. 
مناسبة للكبار من جميع األعمار، وللخطط المالية المختلفة!

تكريم العميل أو الموظف
ارسم ابتسامة عريضة على وجوه عمالئك أو موظفيك! 

نستطيع من خالل مباريات الليزر وشاشات العرض الضخمة لعرض األفالم دعمك عندما تحتاج إلى عنصر االبتهاج والمرح، 
ونوفر تشكيلة متكاملة من أنشطة الوسائط المتعددة التي تناسب الصغار والكبار من جميع األعمار. يمكننا تجسيد 

الترفيه الرائع والممتع المصمم خصيصًا ليناسب ضيوفك وميزانيتك!

جمع التبرعات المدرسية
يمكنك مساعدة مدرستك في جمع التبرعات لها! 

ال توجد طريقة أفضل من الترفيه الرائع المقدم من » قيمز 2 يو« للحصول على أعلى نسبة تبرعات بابتكار جو مليء 
بالحماس والتشجيع لتحفيز المشاركين وذلك عبر مسرحنا المتنقل أللعاب الفيديو وكرة الهامستر العمالقة ومباريات 

الليزر وغيرها. كل ذلك هو جزء بسيط من أنشطتنا الفريدة والشيقة واآلمنة التي يمكن أن نوفرها في احتفالك القادم، 
وهي تناسب األطفال من جميع األعمار!

الفعاليات الخيرية 
الترفيه المقدم من » قيمز 2 يو« هو طريقة مميزة للحصول على أعلى مبلغ مالي. 

يمكنك ابتكار جو مليء بالحماسة والتشجيع لتحفيز المشاركين وذلك عبر مسرحنا المتنقل أللعاب الفيديو وكرة 
الهامستر العمالقة ومباريات الليزر وغيرها. كل ذلك هو جزء بسيط من أنشطتنا الفريدة والشيقة واآلمنة التي يمكن أن 

نوفرها في مناسبتك المقبلة، مصممة خصيصًا لتناسب ضيوفك وميزانيتك!

المهرجانات والكرنفاالت
انقل فعاليات المهرجانات أو الكرنفاالت الخاصة التي تقيمها إلى مستويات عالية! 

عندما تتوجه إلى نوع فريد من الترفيه الذي نقدمه لك في » قيمز 2 يو« فإن مسارحنا المتنقلة أللعاب الفيديو التي تضم 
شاشات البالزما بتقنية HD واألنشطة التي تضم عدة العبين معًا مناسبة لجميع الفعاليات سواء مدفوعة األجر أو بدونه. 
كما توفر » قيمز 2 يو«  أكثر من عشرات األنشطة الشيقة والفريدة والتي يمكن أن تساعدك في تحقيق األهداف المرجوة 

من إقامة المهرجان.

المناسبات االجتماعية
احصل على أقصى استفادة من مناسباتك االجتماعية المقبلة أو أنشطة الحي عند االستعانة بـ » قيمز 2 يو«. 

حّفز اآلخرين على المشاركة بواسطة مسرحنا أللعاب الفيديو المتنقل، ومباراة الليزر، وكرات الهامستر العمالقة والعديد 
غيرها. 

تقوية روح الجماعة في فريق العمل
عزز الثقة وشجع روح المشاركة مع أنشطتنا المبتكرة لدعم روح العمل الجماعي، ستجد بالتأكيد المجموعة المناسبة 

لرفع معنويات فريق العمل وتشكيل رابط وثيق ما بين  أفراده في تشكيلة النشاطات التي نوفرها، واألفضل من ذلك 
أننا نقدم مجموعة كاملة من الخيارات الممكن تصميمها خصيصًا لتناسب جمهورك وميزانيتك.
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ألعابنا
أكثر من مجرد ألعاب فيديو!

في  »قيمز 2 يو«  نقدم لك أكبر تشكيلة من ألعاب الترفيه المتنقل. 
لدينا ما يرضي الجميع!

فعاليات متميزة بقيمة ال تضاهى!

المسرح رباعي األبعاد  
اربط الحزام واستعد لجولة العمر!

المسرح رباعي األبعاد يسافر بك من الترفيه ثالثي األبعاد إلى رباعي األبعاد بمعنى الكلمة! 
الهواء يلمس شعرك والضباب يغطي  الذي تجلس عليه يتحرك بينما  بالمقعد  الخاصة واشعر  اإللكترونية  ضع نظارتك 

وجهك. 
مقاعد تتسع لستة رّكاب، وكل جولة إعصار سينمائية تستمر من 3 إلى 5 دقائق تجول بك في رحلة تسلب األنفاس. سواًء 
كنت تحّلق في منجم مسكون بسرعة البرق، أو تستكشف عالمًا جديدًا وغريبًا مع مخلوقات فضائية تخرج من الشاشة 

فأنت حتمًا ستعيش التجربة الترفيهية بإحساس ال مثيل له!

جدة الرياض
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جيروسكوب 
اختبر انعدام الوزن في فناء منزلك!

الوقوف وسط القضبان الثالثة التي تدور داخل بعضها هي تجربة رائعة، ستجد نفسك تدور وتتدحرج رأسًا على عقب 
دون الشعور بالدوار.

مشاهدتها مثيرة وتجربتها أروع،
إحساس فريد بالفعل ومليء بالمتعة!

كاندي كانون
حّول الحدث الخاص بك إلى انفجار حقيقي!

امأل المدفع الخاص بالحلوى، أو الـ“تي شيرتز” أو أي شيء آخر ترغب بإطالقه في الهواء. 
يمكنك أيضًا تنظيم مسابقات تحدي من يطلق لمسافة أبعد من اآلخر. لعبة ممتعة، سريعة وسهلة كلها تشويق ومرح!

جدة الرياض

جدة الرياض
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بوغر وورز 
حصريًا في » قيمز 2 يو«!

تخيل لعبة “دودج بال” و “كابتشر ذا فالغ” ولكن مع “بوغرز” وأنوف عمالقة بدالً من الكرات واألعالم. “بوغرز وورز” هي لعبة 
مثيرة حيث يتحارب الالعبون بقذف أكياس قماش في محاولة إلخراج الالعبين خارج المنافسة. 

لعبة رائعة لألطفال والكبار وهي واحدة من أشهر أنشطتنا المعززة لروح التعاون في الفريق! 

جدة الرياض
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لعبة الرغوة  
متعة، فرحة، عالم من إحساس، اللعب بالرغوة!

فرصة جامحة لتغمر نفسك بالرغوة أنت وأصدقائك بواسطة فجوة قابلة للنفخ تصنع رغوة عمالقة تمأل المكان.
تنظيفها سهل وسريع. إنها لعبة مرحة ونظيفة للصغار والكبار من جميع األعمار!

جدة الرياض
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كرة الهامستر العمالقة  
واحدة من أنشطتنا األكثر شعبية!

فرصة الختبار التشويق والمتعة بشكل كامل. ستستمتع بالدوران حول أي سطح. 
والختبار درجة مرح إضافية، أضف كرة ثانية وعش جو المنافسة. الكرة كبيرة وآمنة للكبار والصغار!

جدة الرياض
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إصابة الدلو 

مناسبة لجميع األعمار. الالعب األول يقوم برمي كرات الرغوة )أو كرات التبادل( إلى الهدفين في الجزء األمامي من اللعبة. 
الالعب اآلخر يقوم بمحاولة صد الكرات عبر يد متحركة من خالل الوقوف خلف اللعبة. في حالة إصابة أحد الهدفين 

سيقوم الدلو بإفراغ الماء فوق الالعب اآلخر. وبشكل تلقائي سيقوم بإعادة التعبئة لتستمر اللعبة!

جدة الرياض
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مباراة الليزر  
هي لعبة الرماية ولكن ليس كما اعتدت عليها!

لعبة الرماية بالليزر هي توليفة من الرماية ولعبة االختباء مع لمسة من أسلوب ستارتريك إلضفاء المزيد من المتعة. 
يتنافس الالعبون في فرق من أجل إصابة خصومهم باستخدام تقنيات الليزر المتطورة مع االستعانة بالعوائق والسواتر 

في ساحة المعركة من أجل االختباء خلفها ونصب الكمائن لبعضهم. 
الخطط االستراتيجية وسرعة البديهة كفيلة بفوز فريقك. إنها لعبة شيقة لكل األفراد!

جدة الرياض
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قاقا 

مشابهة للعبة “دودج بال” ولكن يمكن لعبها في مكان مخصص، يمكن لعشرين العبًا اللعب في وقت واحد! مناسبة 
لعمر خمس سنوات فما فوق، ويمكن اللعب في األماكن المغلقة واألماكن المفتوحة. الهدف من اللعبة هو ضرب الخصم 

والبقاء آخر شخص في اللعبة. في هذه اللعبة يمكن لالعبين استخدام أيديهم لضرب الكرة ولكن ال ُيسمح لهم 
بالتقاط الكرة ورميها.

اللعبة تتطلب الحركة السريعة وهي رياضة ممتعة!

محطات األلعاب 

تسلق الى قمة المتعة واإلثارة في ألعاب الفيديو في أي مكان من اختيارك! 

محطات األلعاب المتنقلة من قيمز2يو، تسمح إلى ما يصل الى 4 العبين للتنافس في وقت واحد. يمكنك حتى ربط 
محطات متعددة معا من أجل معارك ملحمية! حجم المحطات مناسب تماما للعب في األماكن المغلقة ومتينة بما يكفي 

للذهاب بها للخارج أيضا.

جدة الرياض

جدة الرياض
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يو بوت  
حصريًا في » قيمز 2 يو«!

تحول إلى الروبوت الذي لطالما تخيلته وقم بغزو أية مناسبة خاصة. بإمكانك أن تتسلق هذا العمالق المتحرك البالغ 
طوله 7 أقدام وتحوله إلى حقيقة بواسطة أجهزة التحكم. بلمسة يد تتحكم بمميزات يو بوت كالليزر والتوليف 

الصوتي وحتى جهاز الضباب.

جدة الرياض
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يو لونشر 
حصريًا في » قيمز 2 يو«!

صممت هذه القاذفة المصقولة باأللومنيوم لتقذف بالونات الماء وأكياس القماش أو أي شيء آخر حتى مسافة 80 متر. 
ابتكر مسافات للمنافسة أو استخدم قاذفتين “يو لونشر” ضد بعض البتكار معركة حقيقية. بفضل محطة التعبئة 

الحصرية الخاصة بنا تصبح عملية إطالق بالونات الماء سهلة وسريعة وتساهم في المرح، وهي مصممة لتناسب األطفال 
والكبار معًا ولتشكيل روح العمل الجماعي في الفريق.

لعبة الرماية باالسهم
حصريًا في » قيمز 2 يو«!

لعبة الرماية باالسهم هي رياضة شّيقة وتنافسية تجمع بين اندفاع األدرينالين في لعبة باينت - بول ومهارات الرماية 
التقليدية. لعبتنا مصممة لترضي شغف الباحثين عن التشويق، وهي آمنة تمامًا لألطفال. ُينصح بها لالعبين من عمر 10 

سنوات وأكثر. إذا كنت تستطيع حمل القوس الذي يزن 28 باوند فأنت جاهز للعب! 

اللعب ال يتطلب خبرة سابقة، فقط التقطوا األقواس واستمتعوا!

جدة الرياض

جدة الرياض
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منافسات ألعاب الفيديو

مسارح ألعابنا المتنقلة الحديثة هي محط نجاح كل حفلة والضمان األكيد للمرح والفرح! تخّيل أنك تلعب أكثر ألعاب 
الفيديو إثارة مثل:  )Call of duty, Madden Football, Guitar Hero( على شاشة بالزما ضخمة في جّو مالئم وتحكم تام. 
تخّيل كل ذلك ولكن مع ميزة إضافة العبين متعددين، خلفية صوتية، مؤثرات ليزر وأجهزة ضباب وكّون فكرة عن تجربة 

لن تنساها مطلقًا!

جدة الرياض
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لعبة بنجي تحدي الركض والمبارزة

بين  منافسة  المبارزة هي  لعبة  الحفالت،  اقباال وشعبية في  األلعاب  أكثر  ألن هذه من  المرح،  المنافسة، وضاعف  ضاعف 
العبين باستخدام عصي مبارزة محشوة ومبطنة، حيث يحاول أحدهما اإلطاحة باألخر. أما لعبة سباق البانجي فهي لعبة 
تحدي حماسية، حيث يتم ربط الالعبين بسترة موصولة بحبل بانجي مرن، ويحاول الالعبين الركض بأسرع ما يمكنهما في 
محاولة الوصول لخط النهاية. إذا حظيت بهذه اللعبة في حفلتك فلن يكون هناك لحظة ملل واحدة لك وألصدقائك من 

جميع االعمار.   

جدة الرياض

قلعـــة القفز 

أفضل طريقة لتوفير بيئة آمنة ألطفالكم لقضاء العديد من الساعات من المتعة والفرح، مصممة لتتناسب مع جميع انواع 
حفالتكم. 

جدة الرياض
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مسار كرات الهامستر العمالقة 

ان كرات الهامستر العمالقة هي تجربة مثيرة وفريدة من نوعها الختبار 360 درجة من المتعة والمرح، سواء كنت جالسا او 
واقفا فإنك ستحظى بمتعة الدوران على مسار امن.

كرات امنة وكبيرة لكل من الصغار والكبار، انها شيء لم تختبره من قبل.  

كرات التصـــادم

حيث يلتقي الفريقين للعب كرة القدم لكن بأسلوب الفقاقيع العمالقة، ويبدأ الفريقين بالتصادم ومحاولة تسجيل هدف. 
ليس عليك ان تكون طفال لتلعب هذه اللعبة فتعديل السرج او الرباط داخل الكرة سيمنحك فرصة اختبار متعة هذه 

اللعبة كبالغ أيضا، جاهزون؟ فلنبدأ التصادم.  
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المنزلقة المائيـــة 

إذا كنت ترغب في جعل حفلتك مفعمة بالحيوية، فان المنزلقة القابلة للنفخ هي خيارك األفضل. هذه اللعبة من أكثر 
األلعاب شعبية حيث يمكن ان تكون منزلقة جافة في األجواء الباردة ومنزلقة مائية في األجواء الحارة وتناسب األطفال من 

جميع االعمار. 

لعبة المتاهـــة

دع اوالدك يختبرون السباق داخل المتاهة الضخمة بقياس 40 قدما، حيث يقفزون، يركضون خالل هذه المتاهة، حيث 
تحوي منزلقة وجدار تسلق، ومسار للركض. سيحبها األطفال والمراهقون اختبار قوتهم بالركض واجتياز العوائق.  
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ميني تسونامي 

 نطاطة قابلة للنفخ، توفر متعة ال مثيل لها، صغيرة وسهلة االعداد وجذابة  الطفالكم... يمكن وضعها في أي مكان من 
اختياركم.

لعبة الســومو

“سومو” وهي اللعبة الرياضية المشهورة... والتي نتيح لك محاكاتها اآلن... 
المجموعة تضم بدلتين سومو، وخوذتين وأرضية خاصة، تدفع خصمك خارج حدود األرضية الخـــاصة لتكون الفائز...  
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الرسم  

هل رغبت دوما بالحصول على وشم؟ اذا عليك تجربة لعبة الرسم على الجسم الرائعة والتي تأتي بالعديد من مجموعات 
الرسومات الجاهزة والقابلة لإلزالة بالماء. اختر وشمك المفضل وسيتم رشه على المكان المرغوب. ال تنسى أخذ صورة 

للذكرى! 

هوفر بول

لعبة الهوفر بول وهي عبارة عن بيئة متكاملة للرماية باألسهم، يمكن تجهيزها في أي مكان من اختياركم، سواءا 
في الداخل أو في الهواء الطلق، ليوفر لكم مرمى رائع لرماية األسهم ومناسب لكل األعمار ابتداءا من ٧ - ٧٠ سنه، 

وباستخدام اسهم خاصة لها رؤوس اسفنجية آمنة تماما .... أضفها إلى حفلتك القادمة..... 
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