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Jumpers,  
Trampolim Parque. 

 
 É um parque de 
diversões, onde  
vais encontrar:  

trampolins, 
gladiador, 
slackline e  

ninja challenge. 



Somos: 

Inovadores 
Divertidos 
Rebeldes  
Seguros 
 



Bullet point´s 



Slide de dupla  informação 

Estimule a 
criatividade, 
com um dia 
especial. 

Criatividade 

Enquanto se 
divertem, 

fazem 
exercício. 

Ajude a 
combater o 

sedentarismo.  

Hábitos saudáveis 



O staff  
da Jumpers  

tem como 
missão, a sua: 

  
   
     DIVERSÃO; 
  SEGURANÇA. 



Team Building 
Entrada Livre 

A actividade é  
orientada  

por um dos 
nossos  

Monitores 

O grupo circula 
livremente no park 

e nas suas 
estações 



EMPRESAS 

TEMOS TEAM  BUIILDING 
À MEDIDA DAS SUAS 
NECESSIDADES.  
 
ACEITAMOS  
DESAFIOS 



imagem 

Estudos indicam que 
 para 51% dos 

COLABORADORES, 
dinâmicas de  

Team Building frequentes 
ajudam a reter as pessoas 

nas organizações. 



 

 

LIDERANÇA 

 

 

COESÃO 

 

 

GESTÃO DE 

CONFLITOS 

 

 

COMPETIÇÃO 

JOGOS 

Os jogos como 
ponto chave 
para a 
aprendizagem.  



 
 
 
 
 
 
                              

Jogos e 
dinâmicas 

à medida  
 

 Liderança 
 Descontração 

 Coesão de grupos 
 Gestão de conflitos 

 e  

Veja o Vídeo  

https://youtu.be/p3-wikC0-M4


ARENA como palco da açao  

Visite o nosso canal 

../Jumpers layout/171213 - Helder_ Portugal.mp4
https://www.youtube.com/channel/UCkF-7PLrH23NE4QKpWQw-Zw?sub_confirmation=1


Estações  



Slide de titulo 

 
 
 
 
 
 
                              

Celebrar 
Sucesso 

Before you fly 
you need to  
learn how to 

jump 



Experiência 

30 Minutos* 
 

60 Minutos* 
 

A entrada na Arena é feita às horas certas. 
Exemplo: 15h, o briefing tem de ser às 14:30.  

Briefing de 
segurança  

+ Meias 
Arena  

É necessário trazer roupa confortável/desportiva *aproximadamente 



Escolas | Empresas  

10 -24 Pax 

Escolas | Empresas  

+ 41 Pax 

Escolas | Empresas  

25 -40 Pax 

Semana  2ª a 6ª feira 

Semana  das 10h às 14h 

 

2  por pessoa. 

 
Meias reutilivizáveis nas 

próximas visitas. 

Meias Jumpers 
obrigatórias 

7  6  6,5  

Escolas | Empresas  

+ 50 Pax 

Escolas | Empresas  

+ 75 Pax 

6,5  6  

Parque reservado com exclusividade** 

 

A cada 25 crianças, oferta de 
ticket para 1 adulto 

acompanhar o grupo. 

Escolas 

• Durante as férias escolares o park abre às 9.30, 
** Fazemos Team Building durante a manhã para 

grupos com mais de 20 pessoas.         



A actividade de  
team building 
acresce ao valor da 
entrada  
75  por cada 10 
participantes  
referente ao Monitor 
que irá acompanhar/ 
coordenar a 
actividade.  
 
Fazemos team 
building durante a 
semana a partir de 
20 pessoas, com a 
arena em exclusivo. 



8 /pax 

10 /pax 

Sumos, café,  

doces miniaturas, 
salgadinhos, águas.  

Sumos, café, 
doces miniaturas, 

águas  

Sala privada para o grupo. 



 
 
 
 
 
 
                              

Onde 
estamos 



Localização 

Rua Eng. Ferreira Dias, 874.  
4100-246 Porto 

https://www.google.pt/maps/dir/''/jumpers+trampoline+park/@41.1758651,-8.7168216,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd246592d0854d63:0x104abe32f94cb511!2m2!1d-8.6467817!2d41.1758863


 
 
 

porto.grupos@jumpers.pt 
221 134 621 

 

Reservar  

Termos e condições 

mailto:porto.grupos@jumpers.pt
mailto:porto.grupos@jumpers.pt
https://www.facebook.com/jumpersporto/
https://www.youtube.com/channel/UCkF-7PLrH23NE4QKpWQw-Zw?sub_confirmation=1
http://bit.ly/2Ijsn7y
https://www.jumpers.pt/pt/forms/reservas
https://www.jumpers.pt/pt/pages/termos-and-condicoes


OBRIGADO 

DARE TO JUMP 
Atreve-te a saltar 


